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Abstrakt  
 

Inledning: Nålar beskrivs av barn som det mest skrämmande vid sjukhusbesök. 

Vårdpersonalen spelar en viktig roll för upplevelsen av undersökningen. Kunskap och 

förståelse för såväl patienten som den medicinska utrustningen kan vara avgörande för 

patientens upplevelse. Röntgensjuksköterskan har begränsade kunskaper och erfarenheter av 

barns upplevelser på röntgenavdelningen. Syftet: Syftet med denna integrativa 

litteraturöversikt var att granska och sammanställa metoder för att kunna möta barn med 

stickrädsla som undersöks på röntgenavdelningen. Metod: En integrativ litteraturöversikt har 

utförts där 12 vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskats, analyserats, kategoriserats samt 

sammanställts till ett resultat. Resultat: Fem kategorier identifierades och utformade 

resultatkategorier. Vår litteraturstudie visar att röntgensjuksköterskor kan använda många 

olika metoder och tekniker för att hjälpa stickrädda barn till minskad oro, ångest samt smärta. 

Konklusion: Slutsatserna i litteraturstudien visar att röntgensjuksköterskan har en stor och 

viktig roll i vård mötet med barn. Barns oro, rädsla och smärta kan lindras med hjälp av 

individuellt anpassat bemötande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bemötande, föräldrar, förberedelser, hjälpmedel, läkemedel, nålrelaterade 

medicinska procedurer, röntgensjuksköterska.  
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Abstract 

Introduction: Needles are described by children as the most frightening part during the 

hospital visit. Caregivers play an important role in the experience of the examination. 

Knowledge and understanding of both the patient and the medical equipment can be crucial 

to the patient's experience. The radiographer has limited knowledge of children´s experiences 

in the radiology department. Purpose: The aim of this paper was to compile different 

methods how to meet children with fear of needles at the radiology department. Methods: An 

integrative literature review has been conducted, which includes 12 scientific articles who 

have been quality reviewed, analyzed, categorized and finally the result has been compiled in 

form of a synthesis. Results: Five categories were identified and formed as result categories. 

Our literature review shows that the radiographers can use many different methods and 

techniques to help children who fear needles to reduced anxiety and pain. Conclusion: The 

findings of the literature shows that the radiographer has a large and important role in the care 

meeting with children. Children's anxiety, fear and pain can be reduced with the help of 

individually tailored treatment. 

Keywords: Medication, needle related medical procedures, parents, preparation, 

radiographer, resources, treatment. 

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/resources
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Barn undersöks dagligen på röntgen och utgör en stor del av röntgensjuksköterskans arbete 

(Björkman, Almqvist, Sigstedt & Enskär, 2012). Årligen utförs 5,4 miljoner radiologiska 

undersökningar i Sverige, utav dessa är 7% på barn mellan 0–15 år. Studier har gjorts för att 

framställa och beskriva barns känslor och upplevelser om vistelsen på sjukhus. Vissa barn ser 

sjukhus som ett ställe där hjälp finns vid sjukdom och skada. Det vanligaste är dock att barn 

har en negativ känsla mot sjukhus, för att miljön där är ny och okänd. Okända platser är 

kopplade till ångest på grund av att miljön kan kännas hotfull (Björkman et al., 2012). 

Luhmann, Hurt, Shootman och Kennedy (2004) beskriver att det mest skrämmande ur barns 

perspektiv är nålrelaterade medicinska procedurer (NRMP) på sjukhus.  

 

Innan 15 års ålder beräknas två tredjedelar av alla pojkar och nästan hälften av alla flickor 

utsättas för skada som kräver besök på en röntgenavdelning. Miljön på en röntgenavdelning 

är högteknologisk och oftast inte anpassad för barn (Björkman et al., 2012).  

Uppgifter i arbetet som röntgensjuksköterska har utvecklats mycket den senaste tiden. 

Området radiologi och främst akut radiologi har växt såväl akademiskt som kliniskt och 

professionellt. Flera modaliteter har utvecklats och introducerats vilket också medfört högre 

kapacitet samt att fler patienter kan undersökas varje dag. Tempot har därmed också ökat på 

röntgenavdelningen. Numera växer den akuta delen av röntgen som bedrivs dygnet runt. 

Undersökningar görs av akut skadade och akut sjuka patienter i alla åldrar. Patienter kommer 

via sjukhusets akutavdelning men även via andra vårdorganisationer som till exempel 

vårdcentraler och undersöks akut på röntgenavdelningen. Magnetresonanstomografi (MRT), 

datortomografi (DT) och ultraljud är några av modaliteterna som används vid den akuta delen 

av röntgen. Samarbetet och involveringen av akutmedicin på röntgenavdelningen har växt 

med utvecklingen av den akuta behandlingen och undersökningen som bedrivs på röntgen 

idag (Choy & Novelline, 2013). Som röntgensjuksköterska är det viktigt att erhålla god 

kunskap inom hjärt- och lungräddning, medicinteknisk kunskap vid insättning av PVK och 

administrering av kontrastmedel intravenöst (Delaney et al., 2009). NRMP är invasiva men 

nödvändiga procedurer inom sjukvården som ofta medför oro, stress och smärta hos patienten 

(McGowan, 2014).  

 

Enligt Björkman et al. (2012) är röntgensjuksköterskans erfarenhet och kunskap som 

innefattar upplevelser från barn på röntgen vanligen begränsad. Det är viktigt, oavsett vilken 

avdelning barnet befinner sig på, att omhändertagandet är av god kvalitet och 

personanpassad. Med tanke på att barn inte alltid samarbetar lika lätt som vuxna ökar 
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utmaningen för röntgensjuksköterskan vid undersökning av barn. Besök på röntgen görs i 

samband med skador och akuta situationer, vilket innebär att patienten redan innan 

undersökningen känner känslor som smärta på grund av skadan. Barn som känner smärta blir 

också mer oroliga jämfört med barn som inte skadat sig eller har ont (Björkman et al., 

2012).  Det är viktigt som röntgensjuksköterska att ha kunskap om barns utveckling och 

behov av omvårdnad vid olika åldrar. Eftersom att barn uppfattar saker olika beroende på 

ålder bör röntgensjuksköterskan anpassa sin verbala kommunikation och omhändertagandet 

efter patientens ålder (Björkman et al., 2012). Enligt Björkman et al. (2012) förknippar små 

barn undersökningar på röntgen med känslor som innefattar rädsla och obehag. Barns känslor 

kan beskrivas som mer egocentriska och konkreta jämfört med hur vuxna känner och 

beskriver sina känslor. Barnets tidigare upplevelser, personligheten och egenskaperna 

påverkar vad och hur känslor samt upplevelser av situationer visar sig.  

 

I arbetet som röntgensjuksköterska ingår det att kunna hantera flera delar i mötet med 

patienten. Patientvården är i fokus, samtidigt som goda anatomiska kunskaper krävs. 

Röntgenavdelningen är uppbyggd med många olika avancerade tekniker som ingår i det 

dagliga arbetet vilket ställer krav till ett tekniskt kunnande. Ett högt arbetsflöde sätter också 

krav på att kunna hantera stressiga situationer och att jobba effektivt (Choy & Novelline, 

2013). Röntgensjuksköterskans kompetens inom alla delar av området radiografi är 

avgörande för patientens upplevelse och för undersökningens kvalitet (Björkman et 

al., 2012).  

 

Rädsla eller fobi för nålar kallas för belonephobia och har stor påverkan inom vården. 

Patienter med rädsla för nålar drar sig från att befinna sig i vårdmiljöer eller att utföra 

specifika undersökningar som involverar nålar. När patienter som har svår stickrädsla ställs 

inför omvårdnadshandlingar som involverar nålar kan de bland annat bli yr, svimma eller 

känna ångest (Yim, 2005). I en studie av Wright, Yelland, Heathcote och Wright (2009) fick 

177 personer svara på ett frågeformulär. Detta gav resultatet att 22% hade stickrädsla, utav 

dessa 22% hade nästan hälften fått sin rädsla på grund av tidigare traumatiska upplevelser 

som involverat nålar.  

 

Stickrädsla är vanligare hos barn än vuxna, 80% av förskoleelever har stickrädsla och hälften 

av alla barn på grundskolan (Gaskell, Heyhoe, Binns & Jacksson, 2005). Det mest 

skrämmande för barn på sjukhus visar sig vara insättning av PVK.  Barn förväntar sig oftast 
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känna smärta vid insättning av PVK, metoder för att minska smärta och oro i dessa 

situationer bör därför alltid användas (Luhmann et al., 2004). Barn visar ofta att de känner sig 

obekväma genom gråt, att de blir stela, känner sig oroliga och rädda. Dessa uttryck kan 

överdrivas om tidigare erfarenheter varit negativa. Omvårdnadshandlingar som involverar 

barn är ofta komplicerade gällande barnens egna rättigheter. Det är viktigt att barns tankar 

och åsikter tas i åtanke och att barnet aldrig tvingas till något den inte vill (Björkman et al., 

2012). 

 

Sjukvårdspersonalen spelar en stor roll för upplevelsen av undersökningen eller mötet som 

involverar nålar och stick. Kunskap och förståelse för såväl patienten som den medicinska 

utrustningen kan vara avgörande för patientens upplevelse (McGowan, 2014). För att uppnå 

en högkvalitativ omvårdnad för barn på röntgen krävs studier om patientupplevelser i 

samband med röntgenundersökningen. Röntgensjuksköterskans erfarenhet och kunskap om 

barns upplevelser under vistelsen på röntgen är begränsad (Björkman et al., 2012). Utbudet är 

bristande när det handlar om studier riktade mot omvårdnad och stickrädda barn som vårdas 

av röntgensjuksköterskor.  

 

Syftet med detta arbete var att granska och sammanställa metoder för att kunna möta barn 

med stickrädsla som undersöks på röntgenavdelningen.  

 

Metod  

Studien genomfördes som en integrativ litteraturöversikt. Metoden valdes eftersom tidigare 

studier kan sammanfattas på ett bra sätt genom den. Den integrativa litteraturöversikten ger 

en lättförståelig sammanställning av exempelvis ett medicinskt problem och 

sammanställningen får en direkt koppling till praktiken, som kan skapa teoriutveckling. Det 

är den bredaste varianten av litteraturöversikt, både experimentell och icke experimentell 

forskning inkluderas, detta skapar en större förståelse av problemet i fokus (Whittemore & 

Knafl, 2005). 

 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) finns det fem steg att följa för att genomföra en lyckad 

integrativ litteraturöversikt. Det innefattar problemformulering, litteratursökning, 

dataöversikt, dataanalys samt presentation. Det första steget var att formulera problemet och 

syftet på ett bra sätt. Detta steg var viktigt för att ge fokus och skapa begränsning för den 

fortsatta integrativa analysprocessen. Arbetet syftade till att granska och sammanställa 
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metoder för att kunna möta stickrädsla hos barn som undersöks på röntgenavdelningen. 

Litteraturstudien och syftet i detta arbete kan genom att använda den integrativa metoden 

skapa ett resultat som enkelt kan kopplas till praktiken. Vidare i studien har litteratursökning, 

dataöversikt, dataanalys och presentation utförts enligt metodens process och beskrivits 

löpande.   

 

 

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen, som är det andra steget i den integrativa litteraturöversikten, innefattar 

en översiktssökning som görs för att identifiera antal lämpliga förstahandskällor. Här bör 

minst två till tre sökningar utföras. Det ska tydligt dokumenteras hur tillvägagångssättet för 

sökningarna har utförts (Whittemore & Knafl, 2005). Artiklar till detta examensarbete söktes 

i databaserna Cinahl samt Pubmed. Svensk MeSH användes som hjälp till att hitta relevanta 

sökord och termer på engelska. Inklusionskriterier i detta arbete var barn under 18 år, pvk, 

venpunktion, injektioner, nålar och stickrädsla. Exklusionskriterier i arbetet var tandläkare 

och artiklar där endast föräldrar eller vuxna ingick i studien. Artiklar som inte handlade om 

nålrelaterade medicinska procedurer exkluderades också. Sökorden som användes till 

sökningen var catheters, vascular, catheterization, peripheral, patient fear, fear, anxiety, 

stress, psychological, child, children, needles, Sökningar som gav resultat i Cinahl 

presenteras i Tabell 1 nedan. I Tabell 2 presenteras resultaten som valts ut vid sökning i 

Pubmed. Flera sökningar har gjorts, dessa presenteras inte eftersom de inte gav några resultat.  

 
 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning.

 
Syftet med sökningen: Granska och sammanställa metoder för att kunna möta stickrädsla 

hos barn som undersöks på röntgenavdelningen.  

 Sökning i Cinahl 2016-09-06

 
Söknr *)  Söktermer     Antal träffar                Antal valda  

1  MSH “Catheters, Vascular +”   4000    0 

2 MSH “Catheterization, Peripheral”   1724    0 

3  MSH “Fear”      5843    0 

4  MSH “Anxiety”      17 656    0 

5 MSH “Stress, Psychological”   21 755        0  

6 MSH “Child”     223 122    0 
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7 MSH “Needles”     2341    0 

8 FT Children     145 051    0 

9 MSH catheters, Vascular   1724    0 

10 FT Patient fear     20    0 

11 1 OR 2      5427    0 

12 3 OR 4 OR 5     22 728    0  

13 11 AND 12     42    0 

14 6 AND 13     21    0  

15 6 AND 13*     15    11 

16 3 AND 7     34    7 

17  2 AND 3 AND 9    3    3  

18 2 OR 9      2790    0  

19 10 OR 3     5854    0 

20 18 AND 19     6    3 

Totalt: 24

MSH – Mesh termer i databasen. FT - Fritext  

* - peer reviewed; full text; english language 

 
 

Tabell 2. Översikt av litteratursökning.

 
Syftet med sökningen: Granska och sammanställa metoder för att kunna möta stickrädsla 

hos barn som undersöks på röntgenavdelningen.  

 Sökning i Pubmed 2016-09-12

 
Söknr *)  Söktermer      Antal träffar               Antal valda 

1  MSH “Needles” AND “MSH”fear        295    0 

2 MSH “Needles” AND “MSH”fear AND children*    9    3 

3  MSH “catherization, peripheral” AND         3    0 

 “MSH”fear AND *children        

  

4  MSH “catherization, peripheral”OR         2003   0 

 caheters, vascular*       

5 “MSH”fear OR MSH “Anxiety” OR         20 029   0 

 MSH “stress, psychological”                

6 4 AND 5          39    0 

7 6 AND child           16    6 

Totalt: 9

 

* -full text; clinical trial 
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Urvalet gjordes genom att läsa titeln på alla artiklar i slutet av varje sökning. Vid relevans till 

detta arbete lästes även abstrakt igenom för att kunna se eventuella kopplingar till vårt ämne. 

Några artiklar uteslöts från Pubmed eftersom att de redan hade tagits med ifrån sökningen i 

Cinahl. 33 artiklar valdes ut men av dessa användes endast 12 vidare till resultatet efter att 

kvalitetsgranskningen utförts. 

Kvalitetsgranskning  

I den integrativa litteraturöversikten genomförs kvalitetsgranskning av olika källor. Om 

studier i en integrativ litteraturöversikt har en liknande design är det lättare att sammanställa 

kvaliteten. Om studierna däremot skiljer sig mycket i bland annat designen, kan detta 

medföra svårigheter vid användandet av specifika kvalitetskriterier. Detta kan i sin tur leda 

till att specifikation i granskningen kan gå förlorad. Ett annat alternativ är att olika design 

eller litteraturspecifika kvalitetssäkringar används beroende på design i studierna, detta 

medför dock en komplicerad analys. Det finns ingen gyllene standard som beskriver hur 

tillvägagångsättet bör vara, men genom att utgå från problemformulering och syfte kan 

kvalitetssäkring utföras (Whittemore & Knafl, 2005). 

Kvalitetsgranskning utfördes på de 33 utvalda artiklarna som erhöll rätt inklusionskriterier 

och passade till denna studies syfte. Artiklarna som valdes utifrån sökningarna var både av 

kvantitativ och kvalitativ design. För att avgöra vilka kvalitetsnivåer artiklarna hade använde 

författarna i detta arbete SBU:s granskningsmall till stöd, som Willman et al. (2016) hänvisar 

till (http://www.sbu.se). Mallen var uppbyggd med frågor rörande artiklarnas olika delar och 

innehåll. Frågorna besvarades med alternativen “Ja”,” nej”, “oklart” eller “ej tillämpligt”. 

Därefter sammanställdes svaren och alternativen gav olika poäng.  Svaret “Ja” gav 1 poäng 

medan resterande alternativ gav 0 poäng. Poängen tillsammans med diskussion om värdering 

av studiernas metod, urval och resultat avgjorde därefter kvalitetsnivån på respektive artikel.  

Till att börja med granskade författarna en artikel tillsammans, samtidigt fördes diskussion 

om tillvägagångsättet och hur svaren på frågorna i granskningsmallen borde tolkas vidare i 

granskningen. Även metoden, urvalet och resultatet sågs närmre på och diskuterades. Genom 

att sedan dela upp och separat kvalitetsgranska hälften av artiklarna var, skapades 

tidseffektivitet i arbetet. Mer tid fanns automatiskt för att läsa och förstå varje enskild artikel. 

Vid mer svårgranskade artiklar fördes samtal och diskussion om artikeln i fråga. Slutligen 

fördes en diskussion om alla resultat och utifrån kvalitetsnivåerna av granskningsmallens 
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resultat, sammanställdes detta i en tabell. Artiklarna som användas vidare passade bra in på 

ämnet i denna studie. De artiklarna som användas vidare i detta examensarbete var av medel 

kvalitet enligt författarnas kvalitetsgranskning. 

33 artiklar valdes ut efter litteratursökningarna. Fyra artiklar uteslöts precis innan 

kvalitetsgranskningen gjordes av dem eftersom det var tilläggsstudier. 29 artiklar 

kvalitetsgranskades och utav dessa användes 12 vidare till analysen. De utvalda studierna höll 

medel kvalitet. Studierna som efter granskningen valdes ut var både kvalitativa (2) och 

kvantitativa (10) studier. Tabell 3 presenterar steg tre i den integrativa litteraturöversikten och 

visar en översikt av studierna som valdes ut efter kvalitetsgranskningen. Även en 

sammanfattning och kvalitetsgradering presenters i tabellen. I Tabell 3 presenteras kodning i 

form av nummer på artiklarna inför sammanställning av kategorier i Tabell 4.  

Tabell 3. Översikt och kvalitetsnivå över artiklar ingående i analysen (n=12), samt kodning 

för tabell 4.  

Författare/År  

# Kodning 

Typ av 

studie  

 Deltagare 

(Bortfall) 
 Metod 
Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

Baucher, H., 

Vinci, R., 
Bak, S., 

Pearson, C. & 

Corwin M. 

(1996) 

USA 
#1 

Kvantitativ 431 (141) 

Föräldrar 

tillsammans 

med barn. 

Randomiserad 

kontrollerad studie, 3 

grupper 

Observationsskalor, 

Jämförande analys, 

statistisk analys. 

Ingen minskning av smärta 

visades i grupperna med 

intervention, men närvaro 

av föräldrarna påverkade 

inte negativt. Föräldrar som 

deltog i intervention  

Medel 

Canbulat N., 

Ayhan F. 

& Inal S. 

(2015) 
Turkiet 
#2 

Kvantitativ 176 (44) Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollerad studie 

Sammanställning av 

parametrisk- och icke 

parametriska data.  
Statistisk 

programanalys (SPSS 

15.00)  

Kyla och vibration hjälpte 

att minska smärta och oron. 

Medel 
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Författare/År  
# Kodning 

Typ av 

studie   
 Deltagare 
(Bortfall)   

 Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd       Kvalitet 
 

Carlsson, K., 
Broome, M. & 
Vessey, J. 
(2000) 
USA 
#3   
 

Kvantitativ 384   Randomiserad 

studie med två 

grupper 
 
Graderingsskalor.  
Statistisk analys. 

Ingen skillnad mellan 

grupp med distraktion och 

den utan. Kan bero på 

dålig distraktion och 

miljön. Trots detta 

rekommenderas metoden 

pga. att den är billig och 

medför inga risker. 

Medel 

 

Hedén, L., 

Von Essen, L., 

Frykholm, P. 

& Ljungman, 

G. (2009) 

Sverige  
#5   
 
 

Kvantitativ 68 (18)  
 
Barn 1–

18 år 
 

Randomiserad, 

trippel-blindad 

placebo-kontrollerad 

studie 
 
Chi-två-test, 

Wilcoxon-Mann- 

Whitney test, 

Wilcocon T+, SPSS 

15.0 

Barnen som fick 

midazolam kände mindre 

stress och rädsla. Smärta 

var samma för både 

midozalam och 

placebogruppen 

Medel 

 

Ives, M. & 
Melrose, S. 
(2010) 
Kanada 
#6 
 

Kvalitativ 58 (35) 
 
Sköterskor 
från 5 

olika 

sjukhus.  

Tvåvägs intervju, 
 
Inspelning och 

transkribering 
 
Analyserade i teman. 
 

Sköterskorna kände sig 

stressade vid hantering av 

barn som ska stickas. 

Föräldrarna kan förvärra 

problemet. 

Medel 

 

Jain, K., 
Ghai, B., 

Saxena, A., 

Saini, D. 
& 

Khandelwal, 

N. 
(2010) 

Indien  
#7 
 

 
Kvantitativ 

 
99 (7)  
 
Barn 1–5 

år 

Randomiserad 
”Dubbel-blind”, 

Placebo-kontrollerad 

studie. 
 
T-test, chi-två-test, 

ANOVA, Fischer 

exact test, Kruskal-

Wallis test, Mann-

Whitney U test. 

Studien visade att fler barn 

grät i placebogruppen. 

Midazolam själv, eller 

blandat med ketamine 

minskar stressen för barn 

som ska undergå en DT 

undersökning med PVK. 

Medel 
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Författare/År  
# Kodning 

Typ av studie   Deltagare 
(Bortfall) 

 Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

Kajikawa N., 

Maeno T. and 

Maeno T. 
(2014) 
Japan 
#8 

Kvantitativ 180 (14) 

79 pojkar 

94 flickor 

Förberedande event 

Anonyma 

frågeformulär. 
Statistisk 

programanalys 

version 21 (SPSS). 

Kunskap och förståelse 

visade sig minska rädslan 

för nålar hos barn och 

villighet till att ta vaccin. 

Medel 

Karlsson K., 

Rydström I., 

Nyström M., 

Enskär K. & 

Dalheim 

Englund A-C. 
(2015) 
Sverige 
#9 

Kvalitativ 21 

Barn 3–7 

år 

Hermeneutisk studie. 

Observation av 

videoinspelning, 

intervju  

Vuxnas makt märkes mer 

för barnet vid en 

nålreleterad medicinsk 

procedur. Element som 

barnen fick kontrollera 

aktiverade deras 

deltagande.  

Medel 

Kettwich, S., 

Sibbitt, W., 

Brandt, J., 

Johnson, C., 

Wong, C. & 

Bankhust, A. 

(2007) 

USA 
#10 

Kvantitativ 50 

25 barn 
25 vuxna 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

med grupperat 

utfallsdata.  

Graderingsskalor.  
Jämförande analys, 

statistisk analys, 
paired 2-tailed t-test. 

Barn kände mer stress än 

vuxna. 
Medel 

Sparks, L. A., 

Setlik, J. & 

Luhman, J. 

(2007) 
#11 

Kvantitativ 118 (17) Randomiserad 

kontrollerad studie 

Frågeformulär, 

graderingsskalor, 

videoinspelning.  
Statistisk analys.  

En positiv upplevelse vid 

första intervention, visade 

sig minska den negativ 

känsla vid stressfulla 

händelser hos barnet i 

framtiden.  
Sittande i förälderns knä 

gav barnet mer lugn.  

Medel 

Tunc -̧Tuna P. 

& Ac i̧kgoz A. 
(2015) 
Turkiet 
#12 

Kvantitativ 60 

28 flickor 

32 pojkar 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Observation/ kontroll 

skalor. 
Statistisk 

programmanalys 

(SPSS).    

Förberedelser för barnet 

inför PVK sättningen 

gjorde dem lugnare.  
Vid ökad oro ökade känslan 

av smärta hos barn.  

Medel 
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Dataanalys  

Det fjärde steget i den integrativa litteraturöversikten är dataanalyssteget. Det finns ingen 

självklar metod för att genomföra dataanalysen i en integrativ litteraturöversikt. Med fördel 

kan metoder anpassade till mixad eller kvalitativ analys användas. Den integrativa metoden 

består av flera delar, vilka har presenterats tidigare, datareduktion är en av dessa (Whittemore 

& Knalf, 2005). Detta gjordes genom kodning och gruppering av data. Artiklarna lästes 

samtidigt som beskrivande kodord om innehållet skapades. Artiklarna delades sedan in i 

kategorier där målet var att samla grupperingarna i bredare kategorier för att slutligen minska 

antalet grupperingar. Detta gjordes för att föra samman artiklar som hörde i ihop och sära på 

artiklar som inte hörde ihop. Sammanställningen av kategorierna gjordes i form av en tabell 

för att förbättra den bildliga översikten. Jämförelse av artiklarnas data och innehåll gav en 

bild av generella mönster och termer i majoritet, slutsatser utifrån kategorierna beskrevs och 

verifierades tills sist.  

Det sista steget var presentationssteget. I detta steg försöktes resultatet fångas på djupet och 

brett inom ämnet och på så sätt bidra till en ny förståelse. Detaljer och bevis från källor 

användes för att stärka slutsatserna som slutligen presenterades i detta steg (Whittemore & 

Knafl, 2005). Detta gjordes genom att resultaten i studierna jämfördes med varandra för att få 

fram likheter och skillnader. Dessa presenterades under respektive kategori för att sedan 

sammanställas och utvecklas till en syntes. Synteserna skapades för att ge en djupare 

förståelse av resultaten. I Tabell 4 nedan sammanställs kategoriseringen av de analyserade 

artiklarna, samt vilka artiklar som ingår i respektive kategori. Artiklarna har kodats med 

nummer i Tabell 3 ovan. 
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Tabell 4. Översikt över resultatkategorier, utifrån kodning i Tabell 3. 

Författare 

Studier/ 

Kategorier 

#1 # 2 #3 #4 #5 #6 # 7 #8 #9 #10 #11 #12 

Förberedelser x x 

Föräldrars 

inverkan 
x x x 

Läkemedel x x x 

Bemötande x x 

Hjälpmedel x x x 

Etiska överväganden 

Forskningsetik finns till för människans grundläggande värde och rättigheter, samt hjälper till 

att skydda människor som medverkar i studier. Ett vetenskapligt arbete syftar till att förbättra 

utvecklingen och människors liv genom att öka förståelsen av ett område. Många människor 

måste medverka för att kunna dra slutsatser och generalisera nya kunskaper, detta kräver tid 

och risker. Forskningsetik innefattar etiska överväganden vid genomföranden av 

vetenskapliga arbeten (Kjellström, 2012). Vid samling och inhämtning av ny kunskap till 

vetenskapliga experiment eller teoretiska arbeten krävs etiska överväganden (Lag (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor 2 §). Denna litteraturstudie bygger på en 

sammanställning av tidigare forskning och behöver därför inte genomgå etiska prövningar. 

Studierna som analyserats och bygger upp litteraturstudiens resultat involverar forskning av 

människor. Alla studier har på något sätt tagit upp och beskrivit deras etiska överväganden, 

vissa beskriver utförligt hur den etiska aspekten uppnåtts, medan några studier endast nämner 

att bland annat deltagandet varit frivilligt. För att öka värdet på litteraturstudier är det av stor 

vikt att inkludera studier som påvisar etiska överväganden (Henricson, 2012). 

Resultat 

Olika metoder har studerats för att skapa en så god upplevelse som möjligt för barn som 

genomgår nålrelaterade medicinska procedurer inom vården. Fem kategorier har identifierats 
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och skapats utifrån de tolv inkluderade studierna som denna integrativa litteraturöversikt 

bygger på. 

Förberedelser  

Två av tolv artiklar i denna litteraturstudie handlar om hur förberedelser i form av 

undervisning, demonstration samt att praktiskt få prova på, kan hjälpa barn som känner oro 

eller smärta inför och vid NRMP (Kajikawa, Maeno & Maeno, 2014; Tunc ̧-Tuna & 

Ac ̧ikgoz, 2015). 

Syftet i studien av Kajikawa et al. (2014) var att se om ökad kunskap kan hjälpa barn med 

rädsla för nålar, motivera barn till att ta vaccin och att se om rädsla för nålar är relaterad till 

motivationen att ta vaccinet. Tunc ̧-Tuna och Ac ̧ikgoz (2015) studie syftade till att bestämma 

vilken effekt vissa preinterventionsmetoder har på smärta och ångest i samband med NRMP 

på barn i åldrarna 9 till 12 år. Den förberedande metoden som användes var att barnen fick 

lyssna och läsa om interventionen och öva på leksaksmodeller. Studierna som sammanställts 

har utförts på olika sätt. Den första studien undersöker barns upplevelser under ett 

förberedande event genom skolan, inför vaccinering. Här genomgår barnen inga stick, endast 

känslor hos barnen har studerats, både innan och efter de fått information praktiskt samt 

teoretiskt (Kajikawa & Maeno, 2014). I den andra studien genomgår alla barn stick i form av 

insättning av pvk (Tunc ̧-Tuna & Ac ̧ikgoz, 2015). 

Tunc ̧-Tuna & Ac ̧ikgoz (2015) visade att barnen kände mindre oro och smärta om de innan 

NRMP fått läromaterial samt utfört samma procedur på en mjuk leksak, som de sedan själva 

skulle genomgå. Vidare beskrivs att oro och ångest har ett direkt samband med hur barnet 

upplever smärtan (Tunc ̧-Tuna & Ac ̧ikgoz, 2015). Oron och rädslan för nålar ökar känslan av 

smärta och stress under NRMP. Barn som fått testa sticka och lära sig mer om proceduren 

känner mindre rädsla inför framtida förfaranden av detta slag (Kajikawa et al., 2014). 

Förberedelser inför NRMP hjälper och lindrar barns känslor som oro, rädsla och smärta 

(Kajikawa & Maeno, 2014; Tunc ̧-Tuna & Ac ̧ikgoz, 2015). Barn mellan 7–12 år har stor 

nytta av praktiska förberedelser inför NRMP (Kajikawa & Maeno, 2014; Tunc ̧-Tuna & 

Ac ̧ikgoz, 2015). Barn i den åldern har även en förmåga att förstå och tänka logiskt under 

praktiska upplevelser, yngre barn har inte samma förmåga att förstå logiska sammanhang. 

Mindre barn ser och uppfattar saker, ljud och lukt var för sig (Kajikawa et al., 2014). 
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Sammantaget beskrivs det att mötet med stickrädda barn förbättras genom praktiska och 

teoretiska förberedelser inför NRMP. Det är viktigt att bemöta barn utifrån ålder och stadie i 

livet. Med ökad förståelse hos barnet reduceras många okända delar i momenten vilket bidrar 

till mindre oro. Känsligheten hos barn minskar vid större förståelse, genom större kontroll 

kan en mer avslappnad känsla intas. Större känsla av lugn hänger även ihop och bidrar till en 

minskad smärtkänsla hos barn. När det handlar om nålrädsla och lindring av barns känslor, 

fungerar förberedande procedurer positivt vid såväl intramuskulära injektioner som vid 

venösa injektioner. Olika typer av NRMP har samma effekt på barns negativa känslor och 

påverkas alla positivt utav förberedelser och ökad kunskap. En bättre vård till barn med 

stickrädsla kan ges av vårdpersonal genom att rutinmässigt informera och visa vad som ska 

ske innan barn genomgår procedurer som innefattar nålar.  

Föräldrars inverkan  

Föräldrars inverkan under NRMP på små barn har studerats i tre av tolv studier i detta arbete 

(Baucher, Vinci, Bak, Pearson, & Corwin, 1996; Sparks, Setlik, Luhman, 2007). De flesta 

föräldrar vill närvara när sitt barn genomgår en NRMP. Största anledningen till det är att 

föräldrar anser att barnet känner mer trygghet vid deras närvaro, tätt följt av att föräldrarna 

själva känner större säkerhet (Baucher, et al., 1996).  

Studien av Sparks et al. (2007) utfördes med barn mellan 9 månader upp till 4 år som var med 

om NRMP. Syfte var att kontrollera om positionen av barnet under proceduren med nål 

påverkade stressnivån hos barnet. Positionerna som jämfördes var liggande på rygg med 

föräldern synlig för barnet vid huvudändan, eller sittande upprätt i knät med ansiktet mot 

föräldern. De undersökte även föräldrarnas och sjuksköterskornas upplevelse under de olika 

positionerna vid NRMP. Baucher et al. (1996) har studerat barn mindre än 3 år som 

undersökts med PET-scanning och samtidigt genomgått en NRMP. Fokus var att undersöka 

och jämföra vilken effekt föräldrarna hade på barnets känslonivå av smärta. Det innefattade 

olika sätt av förälderns involvering. De olika sätten föräldern medverkade på var antingen 

med instruktioner av vårdpersonal, att endast närvara eller att föräldern inte närvarande. 

Dessa grupper jämfördes sedan med varandra utifrån studiens syfte. Instruktionerna 

föräldrarna i ena gruppen fick, var att de skulle prata med sitt barn, beröra och hålla 

ögonkontakt under den medicintekniska proceduren (Baucher et al., 1996).  
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Förälderns närvaro hjälper barnet vid NRMP. Barn känner större lugn när föräldrar är med 

dem (Baucher et al., 1996; Sparks et al., 2007). En upprätt position av barnet, sittande i sin 

förälders knä ger barnet signifikant lägre nivå av stress, jämför med en position där barnet är 

liggande på rygg utan direkt närhet till sin förälder vid NRMP (Sparks et al., 2007). Vissa 

föräldrar lyckas inte följa instruktioner och ge den hjälp till sitt barn som önskas. Barn visade 

mindre känsla av smärta när de fick hjälp och stöd av sin förälder som blivit instruerad av 

vårdpersonal och gav beröring, ögonkontakt och samtalade med barnet. Vårdpersonal 

graderar barnens nivå av smärta lägre än föräldrar (Baucher et al., 1996). Känslor som rädsla, 

oro och smärta ligger nära varandra i uttryck. Barns upplevelser är svåra att granska, föräldrar 

har lättare att urskilja känslan deras barn visar jämfört med utomstående vårdpersonal eller 

observatörer i studier (Hedén et al., 2009). Sjukvårdspersonal visar sig påverkas mentalt av 

föräldrarnas närvaro i form av mindre skicklighetskänsla på den medicintekniska uppgiften. 

Tidseffektiviteten och antal stick påverkas däremot inte av föräldrars närvaro. Personal bör gå 

utanför deras mentala trygghetszon och inte se föräldrarna som dömande, på så sätt kan också 

en bättre familjecentrerad vård skapas (Sparks et al., 2007). 

 

Sammanfattningsvis beskriver resultatet att i mötet med stickrädda barn är involveringen av 

föräldrar till nytta. Genom att föräldern tillgodoses med verktyg för att på bästa sätt kunna 

hantera situationen som barnet känner oro inför, kan föräldern användas som en resurs. 

Tryggheten hos barnen kan ökas samtidigt som föräldrarna känner större säkerhet genom 

delaktighet. Genom att låta barn behålla en normal position under det skrämmande momentet 

blir situationen inte helt främmande och underlättas därmed. Relationen mellan förälder och 

barn är stark, barn känner trygghet till sin förälder samtidigt som föräldern förstår sitt barns 

signaler. I utsatta situationer är det av stor vikt att förstå signalerna barnet ger för att skapa en 

positiv situation och upplevelse.   

 

Läkemedel 

Tre artiklar har studerat hur smärta, oro och ångest hos barn som ska genomgå en NRMP kan 

lindras med hjälp av läkemedel (Hedén, Von Essen, Frykholm & Ljungman, 2009; Jain, 

Ghai, Saxena, Saini & Khandelwal, 2010). Eutektisk mix av lokal anestesi (EMLA) kräm är 

ett vanligt hjälpmedel för att lindra smärta inom barnsjukvården (Hedén et al., 2009; Hee et 

al., 2003; Jain et al., 2010). Detta är beroende av tid och logik och hjälper inte till bättre 

samarbetsvilja hos barn. EMLA tillsammans med lustgas och syrgas lindrar däremot de 

negativa upplevelserna hos barn som genomgår NRMP (Hee, Goy, & Suah-Bwee, 2003).   
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EMLA ingår i de rutinmässiga förberedelserna inför NRMP, vilket hjälper till att minska 

känseln lokalt (Hedén et al., 2009; Hee et al., 2003; Jain et al., 2010). Smärta är inte 

huvudproblemet vid NRMP, utan känslan av oro och stress. Lågdos midazolam oralt inför 

NRMP lugnar och minskar barns rädsla, främst yngre barn under 7 års ålder erhåller god 

effekt av detta läkemedel i förberedande syfte (Hedén et al., 2009). Inför en 

datortomografiundersökning där barn måste ligga stilla, krävs en venös infart för att ge 

lugnande via eller för att administrera kontrastmedel genom. Barn som inte får lugnande 

läkemedel, exempelvis midazolam och ketamin, inför invasiva moment gråter och visar större 

oro och rädsla vid NRMP. En kombinerad dos av midazolam och ketamin lugnar barn innan 

det invasiva momentet och minskar även deras rörelser under tiden efterföljande 

undersökning genomförs (Jain et al., 2010).  

Hedén et al. (2009), Hee et al. (2003) och Jain et al. (2010) har utfört studier där läkemedel 

använts för att förbättra upplevelsen hos barn som utsätts för NRMP. De skiljer sig åt 

eftersom olika läkemedel har studerats, data har även samlats in på olika sätt. Gemensamt är 

att alla läkemedel som används i studierna är av lugnande effekt. Läkemedel av lugnande 

effekt hjälper till en mer positiv upplevelse när barn genomgår NRMP inför en undersökning 

(Hedén et al., 2009; Hee et al., 2003; Jain et al., 2010). Yngre barn har större effekt av 

lugnande läkemedel (Hedén et al., 2009). Midazolam minskar nivån av oro och stress hos 

barn (Hedén et al., 2009; Jain et al., 2010) Midazolam tillsammans med ketamin minskar de 

negativa känslorna mest effektivt (Hedén et al., 2009). En kombination av EMLA och lustgas 

är överlägset bäst på att reducera smärta, samt smärtbeteenden hos lite äldre barn vid NRMP. 

Små barn med små eller icke synliga kärl får även förbättrad synlighet av kärlen med hjälp av 

lustgas (Hee et al., 2003).  

Resultatet visar på att möten med stickrädda barn som känner oro och nervositet inför NRMP 

kan lindras med läkemedel som hjälper dem att slappna av och minska smärtan vid det 

skämmande momentet. Det viktigaste i dessa möten med barnen är att minska deras 

oroskänslor vilket i sin tur kommer att lindra upplevelsen av deras smärta. Små barn har 

sällan förståelse för situationen de ställs inför, vilket ökar oroskänslan eftersom det rationella 

tänkandet är begränsat. Läkemedel har särskilt hos yngre barn positiv effekt inför NRMP. 

Bemötande  
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Två av tolv studier beskriver om bemötandet med barn i vården (Ives & Melrose, 2010; 

Karlsson, Rydström, Nyström, Enskär & Dalheim Englund, 2015). Rädsla är en vanlig känsla 

barn har inför NRMP. När barn förstår att det inte är de själva som bestämmer om den 

nålrelaterade medicinska proceduren kommer att genomföras eller inte, skapas rädsla. Barnet 

blir medveten om att han eller hon endast får genomföra små beslut som till exempel vilket 

finger som ska stickas, eller om barnet ska sitta i förälderns knä eller själv. Att vara rädd och 

inte känna någon makt i situationer kan skapa protester i olika former från barnet (Karlsson et 

al., 2015). 

Vid rädsla i samband med NRMP söker barn ofta trygghet hos vuxna människor, oftast hos 

en förälder. Sökandet efter trygghet kan visas på ett antal olika sätt, bland annat verbalt, 

genom ögonkontakt eller genom att barnet vill ha fysisk kontakt (Karlsson et al., 2015). 

Sjukvårdspersonalen kan med fördel bekräfta för barnet att det är okej att vara rädd och gråta 

samt att det faktiskt gör lite ont att bli stucken. Detta bekräftandet gör att barnet känner större 

trygghet (Karlsson et al., 2015). Det kan även vara bra som vårdpersonal att använda en lugn 

röst men samtidigt vara bestämd utan att vara hotfull (Ives & Melrose, 2010). När barn som 

söker trygghet inte får det, utan istället möts av beteenden hos vuxna som är överdrivet 

påtvingat och inte stöttande, skapas förvirring. Detta gör att barnets känslor blir mer negativa 

i den redan svåra situationen (Ives & Melrose, 2010; Karlsson et al., 2015). Genom att innan 

proceduren ge hjälpande information till föräldrarna om hur barnet kommer vara positionerat, 

ge råd om vad de inte ska säga till sina barn, som till exempel hot eller mutor, samt att 

föräldrarna inte ska föra över sin egen rädsla på barnet, kan situationen förbättras (Ives & 

Melrose, 2010).  

Sjukvårdspersonalen upplever barn som sparkar, skriker, bits och slåss med obehagskänslor. 

Samtidigt känner de empati för barnet som upplever panik och rädsla. När barn beter sig 

panikartat känner sjukvårdspersonalen stress och press över att utföra proceduren snabbt. De 

anser även att positiva eller negativa upplevelser påverkar framtida relationer mellan barn och 

sjukvårdpersonal, även barnets syn på sjukvården påverkas (Ives & Melrose, 2010). Barn 

som kämpar för att återfå kontroll över en situation kan bete sig på många olika sätt. De kan 

exempelvis vara väldigt frågvisa, säga till vad vårdpersonalen ska göra, tittar på när 

proceduren genomförs, eller medvetet använda distraktionsmetoder för att påverka 

situationen. Efter att barnet insett att panikdriven vägran inte gör någon nytta, kan det leda till 

att barnet passivt tar emot behandling. För att mötet ska lyckas så bra som möjligt måste 
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barnet till viss del anpassa sig efter situationen. Vårdpersonalen kan bidra genom att 

inkludera barnet med exempelvis involvering i borttagning av bedövningsplåstret eller vid 

tvätt innan sticket. Barnet får då lättare att förstå ett samband vilket kan leda till att de lättare 

anpassa sig efter situationen (Karlsson et al., 2015). 

Sammanfattningsvis förklarar resultatet hur bemötandet kan föras med barn som har 

stickrädsla för att skapa ett positivt möte. Genom tydlighet från vårdpersonal till föräldrar och 

barn, inleds mötet positivt och strukturerat. Detta ökar känslan av trygghet och förbättrar 

situationen som barnet känner rädsla för. Inför NRMP söker barn vanligtvis trygghet. 

Vårdpersonalens bemötande kan påverkas och förbättras genom att utstråla lugn och 

positivitet mot barnet, vilket bidrar till ökad trygghet i situationen. Genom att inkludera 

barnet i proceduren ökar deras känsla av kontroll och betydelse, det bidrar även till ett 

positivt möte mellan vårdpersonalen och barnet.   

Hjälpmedel 

Tre av tolv artiklar beskriver hur hjälpmedel kan användas i vård mötet med barn samt hur 

det påverkar barns känslor (Canbulat, Ayhan & Inal, 2015; Carlsson, Broome & Vessey, 

2000; Kettwich et al., 2007). Barn känner mer stress och motvilja till nålar än vuxna 

människor gör. Genom att använda stressreducerande medicinsk utrustning i form av nålar 

och sprutor med olika designer på, kan stress och nål fobi reduceras kraftigt hos barn 

(Kettwich et al., 2007). Barn som upplever rädsla inför NRMP påverkas även positivt av 

extern kyla och vibration vid nålsticket. Genom att använda extern kyla och vibration kan 

barn känna mindre stress, smärta och även mindre rädsla mot nålar och vid NRMP (Canbulat 

et al., 2015).  

Carlsson et al. (2000) studerade distraktion med kaleidoskops påverkan på stickrädda barn. 

Syftet var att utreda skillnaden mellan barns upplevelse som skulle genomgå venpunktion och 

distraherades med kaleidoskop, jämfört med barn som inte blev distraherade. Resultatet 

visade att distraktion i form av kaleidoskop som hjälpmedel under en NRMP inte gör någon 

skillnad jämfört mot när kaleidoskop inte används (Carlson et al., 2000). Studierna som ingår 

i denna kategori har utförts på olika sätt. Olika hjälpmedel har studerats och gett olika 

resultat, men fokus har varit att hjälpa barn som har stickrädsla och genomgår NRMP.  

Sammantaget kan olika typer av hjälpmedel användas för att minska stress och motvilja hos 
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barn med rädsla för nålar. Dessa hjälpmedel tar uppmärksamhet från det som är skrämmande 

i situationen och öka samtidigt de positiva känslorna hos barnet. Det är ingen garanti att 

hjälpmedel i form av olika distraktioner underlättar för barnet. Det är dock en enkel, billig 

och riskfri metod att använda för att möta barn med stickrädsla i vården. 

Diskussion 

Syftet med detta arbete var att granska och sammanställa metoder för att kunna möta barn 

med stickrädsla som undersöks på röntgenavdelningen. Fem kategorier av olika metoder till 

att möta stickrädda barn med, identifierades vid resultatanalysen. En metod som 

identifierades var att innan undersökningen ge information och förbereda barnet och på så 

sätt minska känslor som oro, rädsla samt smärta. En annan strategi är att involvera föräldrarna 

för att tillgodose dem som en resurs som medför trygghet till barnet. Även läkemedel kan 

användas som ett hjälpmedel för att minska smärta och oro i samband med NRMP på barn. 

Ännu en del som är utav stor vikt i mötet med stickrädda barn är bemötandet och hur det 

sker. Genom att bland annat ge ansvar och låta barnet medverka i proceduren kan även detta 

medföra mindre oro. Den sista metod som identifierades i litteraturstudien var att använda 

hjälpmedel utav olika slag som distraherar barnet och på så sätt minskar de negativa 

känslorna i situationen. 

Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat visar att förberedelser inför NRMP med fördel kan användas för att 

minska barns negativa känslor (Kajikawa et al., 2014; Tunc ̧-Tuna & Ac ̧ikgoz, 2015). 

Doellman (2005) beskriver hur barn kan involveras genom lek med utrustningen som 

kommer att ingå i undersökningen, detta för att minska deras oro och rädsla inför proceduren. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att i samband med kallelsen till 

röntgenundersökningen kan informationsblad om undersökningen anpassat till barn finnas 

med. Alternativt kan även en inbjudan till att komma och hälsa på hos röntgenavdelningen 

ges. Inbjudan skapar möjlighet för barnet att se samt leka med aktuell utrustning, situationen 

samt materialet vid den egentliga undersökningen blir då lättare att förstå och känna igen. 

Genom att första mötet fokuserar på lek och förberedelser utan några måsten kan det vara 

lättare för barnet att känna en positiv känsla inför den riktiga undersökningen. Kajikawa et al.

(2014) förklarar att rädsla och oro har ett samband med känslan av smärta och att 

förberedelser är ett bra alternativ för att minska oro hos barn. Det är viktigt som 
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röntgensjuksköterska att förstå sambandet mellan olika känslor. Genom att öka tryggheten i 

mötet kan känslan av oro minskas och då även smärtkänslan. I ett invasivt moment som 

NRMP innebär, är känsla av smärta en stor del. Det är därför viktigt att minska barnets 

smärta så mycket som möjligt under proceduren. Författarna till denna litteraturstudie anser 

att förberedelser samt information till barn och föräldrar är ett billigt och riskfritt alternativ 

för att förbättra mötet med stickrädda barn.

I resultatet visas det att föräldrar är en viktig del av barnets trygghet inför orosmoment inom 

vården. Föräldrar bör informeras av vårdpersonalen för att på bästa sätt kunna hjälpa sitt barn 

(Baucher et al., 1996; Hedén, et al., 2009; Sparks et al., 2007). Cohen (2016) beskriver vikten 

av att engagera föräldrarna under barnets möte med vården. Vidare beskriver Cohen (2016) 

att föräldrarna påverkar barnen med sina egna känslor. Genom att förbereda föräldern med 

information, uppmuntra till att utesluta negativa beteenden samt känslor och istället fokusera 

på beteenden av nytta kan barnets känslor under NRMP förbättras. Det är viktigt att föräldern 

är medveten om sin påverkan på barnet. Om föräldern själv inte kan hantera situationen och 

hjälpa sitt barn, kan röntgensjuksköterskan värdera situationen utifrån barnets bästa. I vissa 

fall kan det vara bättre om föräldern inte medverkar, eftersom de kan ha en överbeskyddande 

känsla till sitt barn. Barn som känner oro och rädsla inför NRMP uttrycker känslor som kan 

misstolkas. Situationen och känslorna i samband till proceduren kan vara svåra att hantera 

som förälder. Resultatet beskriver att information till föräldrar kan hjälpa, både genom att de 

får en tydlig uppgift och att som förälder få möjlighet att ge stöd till sitt barn (Ives & 

Melrose, 2010). Barn känner större trygghet och mindre stress under NRMP om de får sitta i 

sin förälders knä (Sparks et al., 2007). Cohen (2016) menar att barnet bör hållas av sin 

förälder, optimalt är om barnet sitter i knät med ansiktet mot föräldern med armarna över 

eller under deras axlar. Harding & Davis (2015) visar att barn känner oro och rädsla inför 

mötet med röntgensjuksköterskan, de nämner att flera faktorer påverkar deras känslor. 

Stickrädda barn kan hanteras av röntgensjuksköterskan med hjälp av ett vänligt tonläge och 

genom att möta barnen i deras ögonhöjd. Röntgensjuksköterskan kan även använda 

föräldrarna som en resurs till att skapa en lekfull situation under mötet och hjälpa barnet till 

minskad oro. Genom att föräldern tillsammans med röntgensjuksköterskan samspelar för att 

skapa lek kan allvaret i situationen samt oron hos barnet minskas. Röntgenutrustningen kan 

användas kreativt genom att exempelvis använda bländarfältets lampa för att skapa lek med 

skuggor. Leken bör alltid anpassas individuellt till barnet vid mötet.  
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Denna litteraturstudie beskriver att barns oro och smärta vid NRMP kan lindras med hjälp av 

lugnande läkemedel. Situationen under momentet och barnets syn på vården längre fram i 

livet påverkas positivt av detta (Hee et al., 2003; Hedén et al., 2009; Jain et al., 2010). 

Kennedy, Luhmann och Zempsky (2016) visar att barn som upplevt smärta från NRMP tidigt 

i livet, uttrycker större reaktion vid senare vård möten som involverat nålar. Detta beskriver 

tydligt vikten av röntgensjuksköterskans roll i mötet med stickrädda barn. Mötet bör 

eftersträva en positiv känsla där minskning av barnets oro och smärta är i fokus. Med hjälp 

av lindrande läkemedel kan barns framtida möten med vården förbättras. Röntgen är en 

skrämmande plats för barn, precis som NRMP. Hee et al. (2003) beskriver i resultatet att 

lustgas har en lugnande effekt som visas ge minskad smärta. Detta styrker Vetter (1995) 

genom att beskriva hur lustgas minskar smärta vid NRMP på barn. I dagsläget används oftast 

EMLA som smärtlindring vid NRMP på barn. Resultatet i litteraturstudien visar att andra 

läkemedel som lustgas eller midazolam blandat med ketamin har större lugnande och positiv 

effekt hos stickrädda barn (Hee et al., 2003; Hedén et al., 2009; Jain et al., 2010). 

Röntgenavdelningen är dåligt anpassad för barn och tillsammans med NRMP skapar detta 

ökad rädsla och oro hos barn. Författarna anser att läkemedel som hjälp till lindring av oro 

och smärta bör ses över och användningen bör vara av det som hjälper barn bäst. På så sätt 

kan ett positivt möte mellan röntgensjuksköterska och barn skapas.  

I denna studie beskriver Carlsson et al. (2000) att användning av distraktion för barn som är 

rädda inför NRMP i vården inte alltid har effekt. Carlsson et al. (2000) använde sig utav 

kaleidoskop som distraktion. Andra studier visar däremot att lek, musik, sång, 

historieberättande och praktiska övningar som djupandning, kan hjälpa barns oro och rädsla 

(Harding & Davis, 2015; Doellman, 2005; Cohen, 2016). Distraktionen kan hjälpa vid 

lindring av oro och smärta i alla åldrar men bör anpassas individuellt (Doellman, 2005). 

Röntgensjuksköterskan kan använda olika distraktionsformer baserat på barnets ålder och 

intressen. För större barn kan distraktion i form av musik eller film under proceduren 

användas. Till mindre barn kan exempelvis såpbubblor eller leksaker distrahera och lugna vid 

NRMP. Röntgensjuksköterskan har stor möjlighet till att påverka barnets upplevelse i vård 

mötet med många enkla och billiga metoder för att bidra till en positiv situation. Var ett 

stycke här Vid rädsla och oro hos barn visar resultatet i litteraturstudien vikten av att skapa 

trygghet. Röntgensjuksköterskan och förälderns ageranden har stor påverkan på barnet och 

vården av dem (Ives & Melrose, 2010; Karlsson, et al., 2015). Björkman, Golsäter, 
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Simeonson och Enskär (2013) beskriver att röntgensjuksköterskan bör anpassa mötet utifrån 

barnets ålder. Vidare beskriver Björkman et al. (2013) att röntgensjuksköterskan oftast håller 

samtalet mer uppgift fokuserat i mötet med äldre barn och med yngre barn finns en mer 

känslomässig vinkling i samtalet. Rosenthal (2005) menar att röntgensjuksköterskan bör 

överväga barnets emotionella mognad vid information inför NRMP, eftersom de ofta 

regredierar vid sjukhusvistelser. Detta är viktigt att komma ihåg och därför kan eventuellt 

förklaringar och information behöva förenklas i möten med barn (Rosenthal, 2005).  

Det är viktigt som röntgensjuksköterska att inte mista förståelsen eller kontakten med 

patienten och anhöriga. Det är därför av stor betydelse att regelbundet sätta sig in i patientens 

perspektiv (Woodman, 2013). På röntgen är det snabba möten och risken är stor att 

omhändertagandet av patienten sker på rutin och inte individanpassat. Genom att informera 

patienten, vara förberedd, uppmärksam, lyssna och ge stöd bidrar röntgensjuksköterskan till 

en god och individanpassad vård (Brask & Birkelund, 2014). I mötet med stickrädda barn är 

det av stor vikt att vara ärlig med hur NRMP kommer att upplevas och kännas (Doellman, 

2005). Det är bättre att berätta för barnet att proceduren kommer att kännas och göra lite ont, 

för att bekräfta deras känslor och inte förminska dem. Ives & Melrose (2010) beskriver hur 

tidigare upplevelser påverkar barnets framtida möten med vården. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att metoderna som tas upp i denna litteraturstudie kan användas på barn 

som undersöks på röntgenavdelningen utan att genomgå NRMP. Eftersom att röntgen är en 

skrämmande plats för barn och besöket oftast görs i samband med skada är oro och rädsla 

vanliga känslor hos barn. Genom att använda metoder som får barn att känna större trygghet 

och säkerhet kan röntgensjuksköterskan omvandla mötet till en positiv upplevelse för dem.  

Metoddiskussion  

En integrativ litteraturstudie valdes att utföras eftersom den metoden, enligt Whittemore och 

Knafl (2005), ger en enkel sammanfattning av ett medicinskt problem. Sammanställningen 

får även en koppling till praktiken och kan skapa teoriutveckling. Dessutom kan en större 

förståelse av problemet i fokus skapas eftersom både experimentell samt icke experimentell 

forskning kan inkluderas. Metoden kritiseras däremot för att vara mindre tillförlitlig och risk 

för snedvridningar är högre jämfört med andra metoder. I arbetet har analytisk ärlighet 

eftersträvats, vilket Whittemore och Knafl (2005) menar är utav stor betydelse. I 

litteraturstudien gjordes detta genom att data som var relevant för syftet inte uteslöts eller 

modifierades för att gynna ett förväntat resultat. Det finns ingen gyllene standard som 
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beskriver hur tillvägagångsättet bör vara i en integrativ litteraturöversikt, genom att utgå från 

problemformulering och syfte kan kvalitetssäkring utföras (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

God vetenskaplig kvalitet i denna litteraturstudie med kvantitativ design fastställdes genom 

att se till validitet och reliabilitet. Validitet handlar om giltighet och trovärdighet av process 

och resultat. Reliabilitet innebär pålitlighet och möjlighet till reproducerbarhet (Henricson, 

2012). Arbetet startades med en inledande sökning för att skapa en bild av ämnet och för att 

utforma ett syfte samt att hitta sökord till den egentliga sökningen. Svensk Mesh användes 

som hjälp för att hitta relevanta söktermer på engelska. Sökningen gjordes i flera databaser. 

Cinahl och Pubmed användes eftersom att de är databaser med omvårdnadsfokus och ökar 

därmed chansen till att hitta relevanta artiklar. Detta styrker validiteten i arbetet enligt 

Henricson (2012). Svårigheter i sökningen var att hitta artiklar med direkt koppling till syftet 

och radiologi. Med väl valda söktermer hittades studier som berörde syftet och koppling till 

radiologi kunde göras trots att studiernas huvudfokus inte var just mötet med 

röntgensjuksköterskan.  

 

I arbetet användes studier av både kvalitativ och kvantitativ design, detta kunde medfört 

svårigheter vid kvalitetsgranskningen. En granskningsmall utformad för kvalitativ design 

användes i kvalitetsgranskningen. Eftersom att majoriteten av studierna var utav kvantitativ 

design, användes mallen som ett stöd som justerades och anpassades. Detta hade kunnat 

gjorts annorlunda, genom att granska de kvantitativa och kvalitativa studierna med en 

granskningsmall anpassad till respektive design. Positivt med granskningsmallen var att den 

inkluderade en fråga om etiska överväganden, på så sätt kontrollerades detta i alla studier 

som ingick. Det vetenskapliga värdet ökar när studier beskriver det etiska övervägandet 

(Kjellström, 2012). 

 

Henricson (2012) beskriver att alla inblandade bör medverka vid granskning av alla artiklar. 

Författarna i denna studie granskade artiklarna var för sig, för att vara mer tidseffektiva. För 

att öka validiteten kunde alla artiklar granskats tillsammans. Henricson (2012) fortsätter att 

beskriva hur en artikel bör läsas och granskas gemensamt, för att sedan kunna diskutera och 

komma fram till ett enhetligt sätt att granska resterande artiklar. Detta gjorde författarna till 

denna litteraturstudie, vilket styrker validiteten till viss del.  
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Många inkluderade artiklar mäter oro, smärta och rädsla med hjälp av VAS-skalan. 

Henricson (2012) beskriver hur detta instrument är utav hög validitet i studier och bidrar till 

ökad trovärdighet av arbetet. De inkluderade studierna är utförda i olika länder över hela 

världen, resultaten i de olika studierna visar att känslan inför NRMP är lik, vilket gör att 

resultatet i denna studie kan betraktas som trovärdig och användbar i hela världen. 

Sammanställning och beskrivning av granskade artiklar gjordes i tabeller för att skapa 

tydlighet och ge möjlighet till reproducerbarhet, vilket ökar reliabiliteten (Henricson, 2012). 

Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att den gjordes gemensamt, det medförde att 

diskussion kunde föras och skapa relevanta resultatkategorier. Utomstående har även tagit del 

av processen och resultatbeskrivningen, samt värderat dess rimlighet, vilket stärker 

trovärdigheten i litteraturstudien (Henricson, 2012).  

 

Eftersom detta är första gången författarna till arbetet utför en litteraturstudie påverkas 

datainsamlingen, granskningen och analysen. Alla delar som utförts har medfört nya 

kunskaper (Henricson, 2012). Vid en ny litteraturstudie skulle genomförandet gjorts till viss 

del annorlunda. Genom bättre förberedelser om hur litteraturstudiens process bör gå till 

kunde författarna till arbetet planerat upplägget av genomförandet annorlunda. Delar som 

tagits upp som svagheter kunde då ha förbättrats. En mer anpassad granskningsmall kunde 

används för att ge ytterligare stöd i kvalitetsgranskningen. En djupare förförståelse för ämnet 

kunde bidragit till djupare diskussion, samtidigt var författarnas utgångspunkt bra, med tanke 

på att åsikterna inte haft stor roll i arbetet. Ingen av författarna har stor erfarenhet av att jobba 

med barn, eller barn på röntgen, vilket gör att förförståelsen inte påverkat resultatet.  

 

Slutsatser 

Resultatet i denna litteraturstudie kan användas vidare i praktiken, både av 

röntgensjuksköterskan, men även övrig vårdpersonal som möter stickrädda barn. Delar av 

resultatet kan även användas i mötet med barn som kommer till röntgen och känner oro eller 

rädsla inför den högteknologiska miljön. Med hjälp av förberedelser som ger barnet ökad 

förståelse och föräldrar som blir instruerade i hur de kan ge barnet större trygghet, bidrar 

detta till en minskning av deras oro. Även läkemedel har en positiv effekt och kan lindra 

barnets smärta vid NRMP. Röntgensjuksköterskans bemötande spelar stor roll i hur barnet 

upplever proceduren, med tanke på att oro och rädsla ökar känslan av smärta, kan ett gott 

bemötande minska just smärtkänslan. Vår slutsats i denna litteraturstudie är att 

röntgensjuksköterskan ska ta till alla hjälpmedel som behövs för att öka tryggheten och 



27 
  

minska smärtan för att barn ska få en så positiv upplevelse som möjligt. Litteraturstudien kan 

bidra till insikt och vidare förbättring av den familjecentrerade vården och mötet med barn i 

vården.  

 

Det finns bristande kunskap och erfarenhet som röntgensjuksköterska när det kommer till 

omvårdnad av barn och deras upplevelser av undersökning på röntgen. Denna litteraturstudie 

har sammanställt tidigare forskning om hur barns känslor som oro, ångest och smärta vid 

NRMP kan hjälpas. Denna studie bidrar med information om hur barn med stickrädsla på 

olika sätt kan mötas för att minska känslor som oro, rädsla och smärta vid sådana procedurer 

under vistelsen på röntgen. Mer forskning och kunskap behövs kopplat till röntgen, samt hur 

röntgensjuksköterskan kan möta stickrädda barn för en förbättrad upplevelse av vård mötet.  
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