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Sammanfattning 

Barn som undersöks, vårdas eller behandlas, genomgår olika procedurer och kan då 

uppleva smärta, oro och rädsla. För att minska och avleda dessa för barnet obehagliga 

upplevelser finns det olika distraktionsmetoder som kan användas. Clownintervention 

är en av dessa metoder. Syftet med studien var att beskriva clowninterventionens 

effekt på barns smärta, oro och rädsla. Metoden som användes var litteraturstudie. De 

artiklar som analyserats var huvudsakligen med kvantitativ metod men en hade mixad 

metod. Alla artiklar var publicerade de senaste fem åren. Resultatet visar framför allt 

att clownintervention hade effekt på barns oro och rädsla. Det utvärderades genom 

självskattning av de barn som var kapabla att använda mätinstrumenten och genom 

observationer av de barn som inte klarade av självskattning. Det gick dock inte lika 

tydligt att påvisa effekt på smärta med hjälp av clownintervention då endast tre studier 

visat på dess effekt. Detta kan bero på att materialet var litet. Konklusionen är att det 

är viktigt att för sjuksköterskor medvetandegöra clowninterventionens effekt hos barn 

och implementera denna distraktionsmetod i klinisk verksamhet. Dessutom skulle det 

vara av värde om det genomfördes mer forskning i större grupper för att se effekten 

av clowners medverkan för att reducera barns smärtupplevelse. 
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Abstract 

Children who undergoes examinations, care or treatment goes through different 

procedures that may give them experience of pain, anxiety and fear. There are 

different methods of distraction to decrease and distract those unpleasent experiences. 

Clownintervention is one of those methods. The aim of this study is to describe the 

effect of clownintervention on childrens pain, anxiety and fear. The method used is 

litterature study. The articles analysed was mainly quantitative method however one 

was with a mixed method. All articles were published the latest five years. The main 

result showed that clownintervention had effect on childrens anxiety and fear. It was 

evaluated through self- report assessment in the children who were able to use this 

and through observation of those children who were not able to use self- report 

assessment. It did not, however, equally clearly demonstrate effect on pain using 

clownintervention when only three studies demonstrated positive effect. It may be 

that the material was small. The conclusion is that nurses need to be aware of the 

importence about the effect of clownintervention and to implement this method of 

distraction in to clinical work. Furthermore it would be of great importance if more 

research could be done in larger populations to examine the effect of clowns 

assistance to reduce childrens experience of pain. 
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Inledning 

Sjukhusbesök kan för många barn innebära upplevelser av smärta, rädsla och oro. Allt 

från sjukhusmiljö och personal till procedurer som besöket innebär kan vara både 

främmande och skrämmande för barnet (Socialstyrelsen, 2013). Statistik visar att 

antalet vårdtillfällen i slutenvården för barn upp till 19 år i Sverige under år 2011 var 

147 135. Vårdtiden var i snitt fyra dagar och ju yngre barnen var desto fler var 

vårdtillfällena (ibid.). 

Studier visar att alltför många patienter på sjukhus har både obehandlad och oskattad 

smärta (Czarnecki et al., 2011; Groenewald, Rabbitts, Schroeder & Harrison, 2012; 

Kozlowski, et al., 2014; Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh & Gunningberg, 2011; 

Twycross, 2013). Många barn får inte den farmakologiska smärtbehandling de skulle 

behöva inför smärtsamma procedurer (Bice, Gunther & Wyatt, 2014) och behöver 

dessutom trygghet och uppmärksamhet på annat än smärta för att minska 

smärtupplevelsen (Olmstead, Scott, Mayan, Koop & Reid, 2014; Wiwe-Lipsker, 

2014). 

Sjuksköterskor har olika avledningsmetoder att tillgå i samband med smärta, oro och 

rädsla hos barn (Karakaya & Gözen, 2016; Karlsson, 2014) och på senare år är 

clownen ett allt vanligare inslag i sjukvården (Koller & Gryski, 2008).    

 

Bakgrund 

 

Smärta, oro och rädsla 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som kan uppstå i samband med eller 

vid hotande vävnadsskada. Smärta är alltid en subjektiv upplevelse. Erfarenheter och 

upplevelser i samband med skador, speciellt under spädbarnsåren ger varje människa 

en egen innebörd av begreppet (IASP, 2012). 

Smärta är en subjektiv upplevelse (Lundberg, 2014). Den utgår ifrån en tolkning i 

hjärnans limbiska system där smärtsamma signaler från nervsystemet tolkas. 

Nervsystemet utvecklas tidigt i fosterlivet och det första levnadsåret kännetecknas av 

hög känslighet gällande smärta. Smärta delas in i akut och långvarig smärta men 

också utifrån underliggande etiologi. Nociceptiv och neuropatisk smärta är de två 

vanligaste typerna av smärta hos barn och ungdomar (ibid.). Smärta, oro och rädsla är 

enligt IASP (2004) tillstånd som kan interagera då samtliga tillstånd är larm på fara 

och skada. 
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Oro är enligt IASP (2004) ett emotionellt tillstånd och de klassiska symtomen är ökad 

hjärtfrekvens, nervositet, muskelspänning, svettning, illamående, yrsel, huvudvärk 

och sömnlöshet. Både oro och rädsla kan innebära en obehaglig upplevelse men till 

skillnad från oro är rädsla ett tecken på ett identifierat hot. Rädsla är oftast en respons 

på yttre stimuli medan oro är en inre process. Oro innebär oftast en oproportionerlig 

respons på en oklar, avlägsen och okänd fara. Det kan vara svårt att skilja på smärta 

och oro och vanligtvis behandlas symtomen med både farmakologiska och 

psykologiska metoder (ibid.). 

Barnets emotionella välbefinnande är viktigt, men ännu viktigare då barnet kommer i 

kontakt med akutsjukvård, där störst fokus ligger på den medicinska behandlingen 

(Ford, Courtney-Pratt, Tesch & Johnson, 2014). Att vårdas på sjukhus innebär ofta att 

barnet genomgår flera olika diagnostiska och terapeutiska ingrepp. Detta kan leda till 

procedurrelaterad smärta, oro och stress. Procedurrelaterad smärta förblir otillräckligt 

behandlad fast det finns normer för hur smärtlindring ska gå till (Rømsing, Dremstrup 

Skovgaard, Friss & Henneberg, 2014). 

Kvalitetsindikatorn smärta hos barn är ett område i behov av utveckling (Forsner, 

2013) och därmed har Läkemedelsverket (2014) med tanke på identifierade 

kunskapsluckor tagit fram ett dokument kring behandling av barn i samband med 

smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvården. Bristande smärtomhändertagande 

kan enligt Caverius och Ljungman (2014) leda till onödigt lidande för barnet och med 

rätt bemötande och förberedelse är det större chans att den planerade proceduren 

genomförs så smidigt som möjligt. Matziou, Chrysostomou, Vlahioti och Perdikaris 

(2013) menar att barnet samtidigt ska känna kontroll vilket i sin tur ger trygghet i 

situationen. 

 

Att bedöma smärta, oro och rädsla 

Då smärta är ett komplext fenomen och faktorer som påverkar smärta är många, kan 

det enligt Nilsson (2014) vara värdefullt att bedöma både smärta, oro och stress. 

Självskattning är ett förstahandsval och då det inte ges möjlighet till det används 

observationsskattningsinstrument. Barn från ungefär fem till sex års ålder anses 

vanligtvis själva kunna skatta sin smärta. Hos yngre barn kan observationsskalor 

användas (ibid.). 

Självskattningsskalor för smärta som Läkemedelsverket (2014) hänvisar till är; Faces 

Pain Scale- Revised (FPS-R), Colored Analogue Scale/ Facial Affective Scale (CAS/ 

FAS), Numeric Rating Scale (NRS) och Visuell Analog Skala (VAS). En 

observationsskala för smärta som används är Face, Legs, Activity, Cry, Consolability 

(FLACC). FLACC kan användas från nyföddhetsperioden och även av barn med 

flerfunktionshinder. 
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Nilsson (2014) menar att ett barn kan ha svårt att veta vad som är smärta och vad som 

är oro och ett validerat självskattningsinstrument som kan skilja oro från smärta är 

Facial Affective Scale (FAS). Andra validerade mätinstrument som används för att 

mäta oro är Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS) utvecklat av McCracken, Zayfert 

och Gross (1992). IASP (2004) hänvisar till ytterligare mätinstrument som State- 

Trait Anxiety Inventory (STAI) samt skattningsinstrument för bedömning av 

preoperativ oro hos barn Modified Yale Preoperative Anxiety Scale (m-YPAS). 

 

Styrdokument 

Patientlagen (SFS 2014:821) har till syfte att stärka patientens ställning och främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Barnets bästa ska särskilt 

beaktas då hälso- och sjukvård ges till barn. Barnets inställning ska tillmätas betydelse 

i förhållande till ålder och mognad och vården skall utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Barnet har rätt till information anpassad till bland annat ålder 

och mognad och när patienten är barn ska även barnets vårdnadshavare få 

information. 

FN:s konvention om barns rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn. Personer under 18 år definieras som barn. Konventionen ger 

barnet rätt till lek, vila och fritid samt att uttrycka sin åsikt. Barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen, 1989). 

I Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom sjukvården (NOBAB) står 

det att barn ska bemötas med respekt, förståelse och integritet. Barn ska ha möjlighet 

till lek som är anpassad till ålder och sjukdomstillstånd (NOBAB, 2008). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad 

Omvårdnad är enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF) sjuksköterskans 

ansvarsområde och omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det 

patientnära arbetet. Sjuksköterskan har eget yrkesansvar samtidigt som hon arbetar 

tillsammans med andra yrken och professioner för att tillgodose patientens behov 

(SSF, 2009). 

Teamarbete är enligt Berlin (2013) en viktig del av sjuksköterskans arbete. 

Teamarbete vilar på två grunder som innebär att ha möjlighet att erbjuda hjälp till 

andra samt att ha möjlighet att ta emot hjälp från andra. Det finns ett antal potentialer 

med teamarbete. Framför allt dela, samordna samt sprida arbetsuppgifter och ta emot 

och sprida information. Synergieffekterna av teamarbete förväntas leda till att 

helheten blir större än delarna. Sjuksköterskans operativa funktion i sammanhanget 

blir att fungera som länk mellan teamets olika professioner. Det i sin tur innebär att 



 

 4 

hålla ihop helheten i patientens omvårdnad. På strategisk nivå blir sjuksköterskans 

funktion att ansvara för planering, framförhållning samt upplägg inför gemensamma 

uppgifter. Teamarbetet innebär att teamet kan tillgodose patienternas ökade komplexa 

behov (ibid.). 

Personcentrerad omvårdnad innebär enligt SSF (2010) att se en person som 

medmänniska och expert på sin hälsa och sin upplevelse. Sjuksköterskan bör se det 

unika i varje person och börja just där med utgångspunkt i vad hälsa innebär för just 

den enskilda individen. Genom att respektera och bekräfta personens upplevelse och 

tolkning argumenterar sjuksköterskan för patientens perspektiv. Eftersom personen är 

beroende av sitt sociala sammanhang, sina närstående och andra betydelsefulla 

människor i ens liv så inkluderas även de under begreppet personcentrerad vård. SSF 

(2015) menar att familjen betraktas som en helhet då familjens alla medlemmar 

påverkar varandras liv och hälsa. 

 

Att ansa, leka och lära 

Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1987) menar att vårdandets naturliga substans är att 

ansa, leka och lära. Det naturliga vårdandet har utvecklats till ett antal vårdyrken och 

den naturliga vården till professionell vård. Vårdande (caring) anses vara kärnan och 

oavsett vårdform bör den innehålla något av det naturliga vårdandet. Vårdande bör 

vara gemensamt och utgå från ett helhetsperspektiv. Varje profession utgår från egna 

specifika mål med syfte att stödja varandra och helheten. Genom att ansa, leka och 

lära ges individen möjlighet till upplevelse av tillit, tillfredställelse, kroppslig och 

andligt välbehag. Genom utveckling uppnår individen känsla och upplevelse av tro, 

hopp och kärlek. Lidande är en utav Erikssons konsensusbegrepp och att lindra 

lidande är det centrala i vårdandet (Eriksson, 2002). Att vara genom sitt lidande är en 

människas väg till hälsa och helhet i världen (Eriksson, 2007). 

 

Distraktion 

Vid mindre smärtsamma procedurer är distraktion en effektiv metod som kan hjälpa 

och minska procedurrelaterad smärta hos barn. Genom att använda distraktion avleds 

barnets uppmärksamhet på något annat än den smärtsamma och skrämmande 

situationen (Hedén, 2014). Distraktion används också preoperativt, med anledning till 

att minska barns oro (Aytekin, Doru & Kucukoglu, 2016). 

Skratt och humor har en viktig roll för människans välbefinnande (Månsson- 

Edwinson, Elfving-Nikula, Petersson, Wahl & Tunell, 2013). Forskning kring 

hälsoeffekterna av skratt har pågått de senaste 30 åren (Finlay, Beverstock & Lenton, 

2014). Under det senaste årtiondet har det blivit mer vanligt med närvaro av clowner 

på sjukhus, speciellt på barnavdelningar (Koller & Gryski, 2008). 
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För att hantera obehagliga situationer använder sig barn av copingstrategier. En av 

dessa är att leka. Barn som är inlagda på sjukhus har behov av lek och leken visar sig 

ha en terapeutisk effekt. Besök av sjukhusclowner uppskattas av barn, som för en 

stund kan glömma det negativa med sin sjukdom (Månsson-Edwinson et al., 2013). 

Sjukhusclowner skänker glädje och lyfter på så sätt fram det positiva och friska hos 

barnet (Linge, 2010). De är personer med stora möjligheter som hittar på något 

oväntat och gör så att barnet får en frizon, ett ögonblick att kunna glömma det jobbiga 

som procedurer kan bära med sig. Även barn med språksvårigheter kan ha nytta av 

clowner eftersom de använder sig av kroppsspråk och det i sin tur underlättar 

kontakten med barnen (ibid.). 

 

Problemformulering 

I samband med sjukhusbesök upplever många barn smärta, oro och rädsla. Att avleda 

barn är nödvändigt för att minska smärta, oro och rädsla från obehagliga upplevelser. 

Samverkan med clownen erbjuder en form av avledning som oftast tilltalar flertalet 

barn oavsett språk och kultur. Det är därför av vikt att beskriva effekter hos barn av 

mötet med en clown. 

   

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva clowninterventionens effekt på barns smärta, oro 

och rädsla. 

 

Metod 

Studien genomfördes i form av en litteraturstudie enligt riktlinjer från Friberg 

(2012a). 

 

Datainsamling 

Inledande litteratursökning gjordes individuellt och i grupp för att få en översikt över 

problemområdet. Sökningar gjordes i Google, Google Scholar, biblioteksdatabaserna 

DIVA och Summon samt studentuppsatser.se. Artikelsökning gjordes därefter i 

databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

National Library of Medicine:s databas PubMed och American Psycological 
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Associations:s databas PsycINFO, då dessa ansågs vara relevanta för syftet och är 

inriktade på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Sökord formades 

utifrån syftet och med hjälp av den strukturerade metoden patient/ population, 

intervention, control och outcome (PICO/ PIO) enligt Forsberg och Wengström 

(2013) och översattes till engelska med hjälp av Karolinska Institutets översättning av 

Medical Subject Headings (MeSH)- termer. Sökningen omfattade både fritextord och 

ämnesord utifrån databasernas ämnesordlista, Thesaurus; PubMed MeSH- termer, 

CINAHL Exact Subject Heading (MH) och PsycINFO (MJSUB EXACT) för att ge 

balans i sensitivitet och specificitet enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Sökordsöversikt redovisas i bilaga A. Varje sökterm söktes var för sig innan Booleska 

sökoperatörer AND och OR användes för att kombinera sökningen. Trunkering (*) 

användes på child och clown för att få med alla ändelser av orden (Östlundh, 2012). 

Sökhistoriken redovisas med datum, databas, ämnesord och fritextord, sökkriterier 

och Booleska operatorer i bilaga B. Antalet träffar, lästa abstract, granskade artiklar 

och resultatartiklar redovisas. Dubbla träffar påträffades i CINAHL och PsycINFO 

och förklaras i text och tabell 2, bilaga B. Omsökningar gjordes upprepade gånger för 

att kontrollera om nya studier publicerats. 

 

PubMed 

Datainsamlingen påbörjades i databasen PubMed med sökorden clown och child med 

trunkering vilket gav 113 träffar. För att kunna få svar på litteraturstudiens syfte lades 

pain OR anxiety OR fear till vilket gav 33 träffar. Efter begränsningar resulterade 

sökningen i 16 artiklar. Alla 16 abstrakt lästes igenom och tre ansågs inte vara 

relevanta för syftet. Två var litteraturstudier och en handlade om föräldrars oro. De 

resterande 13 artiklarna lästes och granskades. En artikel svarade inte på syftet då 

resultatet presenterades i form av välbefinnande och därmed exkluderades. Tolv 

artiklar ansågs vara relevanta för syftet och ingick därmed i studien. 

 

CINAHL 

Datainsamlingen fortsatte i databasen CINAHL. Sökorden clown och child användes 

här också med trunkering för att bredda sökningen, vilket gav 49 träffar. Sökorden 

kombinerades därefter med pain OR anxiety OR fear vilket gav tio träffar. Efter 

begränsningar gav sökningen fem träffar. Artiklarnas abstrakt lästes igenom. En som 

handlade om föräldrars oro uteslöts (samma artikel som hittades i PubMed), en var 

inte originalartikel och två av artiklarna var dubbletter, hittade i sökningen på Pub 

Med. Således gick en artikel vidare för granskning. 
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PsycINFO 

Sökningar gjordes även i databasen PsycINFO. Ordet clown och child med trunkering 

gav 146 träffar. För att få en mer precis sökning kombinerades sökningen med pain 

OR anxiety OR fear vilket ledde till 20 träffar. Begränsning gjordes, vilket ledde till 

fyra träffar. Alla abstrakt lästes igenom. En artikel handlade om föräldrars oro, funnen 

i de båda andra databaserna, en om sjuksköterskors upplevelser och en var dubblett 

hittad som resultatartikel i både PubMed och CINAHL. En artikel gick vidare till 

granskning för att därefter tas med i studien. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar publicerade de senaste fem åren och skrivna på engelska inkluderades. I 

databaserna CINAHL och PsycINFO gjordes begränsning till granskade artiklar (peer 

reviewed). Artiklar som inte var originalartiklar, litteraturstudier, handlade om annan 

ålder än 0-18 år och som inte svarade till syftet exkluderades. 

 

Databearbetning 

Artikelöversikt gjordes för att få en överblick över artiklarnas syfte, metod och 

resultat (bilaga C). Artiklarna lästes igenom individuellt flertalet gånger för att förstå 

innehåll, sammanhang och resultat, vilket Friberg (2012b) beskrev som viktigt steg 

vid en litteraturgenomgång. Efter individuell genomgång arbetade gruppen 

tillsammans och konsensus nåddes kring artiklars resultat. Därefter genomfördes en 

gruppering där artiklarnas resultat lades under smärta, oro och rädsla. Nästa steg var 

att gruppera i vilka situationer smärta, oro och rädsla uppstått. Fjorton studier bildade 

två teman: clownens effekt på barns smärta och clownens effekt på barns oro och 

rädsla. 

Artiklarna granskades utifrån Willmans et al. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning 

av studier med kvantitativ alternativt kvalitativ metod. De artiklar som uppfyllde 

minst 80 % av kriterierna bedömdes ha hög kvalitet. Övriga som låg strax under 80 % 

bedömdes ha medel kvalitet. Detta resulterade i åtta artiklar av hög kvalitet och sex av 

medel kvalitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar enligt Sandman och Kjellström (2013) om att reflektera över 

alla moment som genomförs i ett forskningsprojekt, från val av ämne till rapportering 
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av resultat. Det centrala i forskningsetiken innebär att värna om människors 

grundläggande rättigheter. Informerat samtycke, konfidentialitet, information och 

rätten att avbryta medverkan är grundläggande rättigheter. Forskningen är reglerad 

genom Helsingforsdeklarationens forskningsetiska koder samt Belmontrapporten 

(ibid.). Den har i sin tur vidareutvecklats av Beauchamp och Childress (2013) till fyra 

etiska principer: autonomiprincipen, göra- gott- principen, inte- skada principen och 

rättviseprincipen. I Sverige regleras forskning genom Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). 

Samtliga artiklar granskades utifrån ett forskningsetiskt perspektiv och frågeställning. 

Tio av de utvalda artiklarna var godkända av etisk kommitté och en av medicinskt 

center. En av de godkända artiklarna var finansierad av clownernas arbetsgivare och 

inga andra intressekonflikter uppgavs. Tre artiklar redovisar inte etiskt tillstånd men 

har ett etiskt resonemang i studien och redovisar inga intressekonflikter. 

 

Resultat 

Resultatet bygger på 13 studier med kvantitativ metod och en studie med mixad 

metod vilka har svarat till studiens syfte. Resultatet presenteras i två teman: clownens 

effekt på barns smärta och clownens effekt på barns oro och rädsla. 

 

Clownens effekt på barns smärta 

Clowner hade positiv effekt för att minska barns smärta i samband med olika 

procedurer (Goldberg, Stauber, Peleg, Hanuka, Eshayek & Confino-Cohen, 2014; 

Tener, Lang-Franko & Ofir, 2012). Dock kom andra studier fram till att barns 

smärtnivåer inte påverkades i samband med smärtsamma procedurer vid närvaro av 

clowner (Felluga et al., 2016; Meiri, Ankri, Hamad-Saied, Konopnicki & Pillar, 2015; 

Weintraub, Robinowicz, Hanuka, Rothschild, Kotzki & Uziel, 2014; Wolynez, Rimon 

& Glatstein, 2013). Ingen effekt av clowner på barn som behandlats första gången 

med botulinum toxininjektion fanns heller, dock kunde positiv effekt ses efter 

upprepade behandlingar (Hansen, Kibaek, Martinussen, Kragh & Hejl, 2011). En 

studie visade att clownens medverkan reducerade postoperativ smärta (Yun, Kim & 

Jung, 2015). Ingen effekt på smärtparametrar hos barn inlagda för respiratoriska 

sjukdomar hittades (Bertini, Isola, Paolone & Curcio, 2011). 

Närvaro av clowner under diagnostisk procedur som allergipricktest (APT) visade sig 

enligt Goldberg et al. (2015) kunna reducera smärta hos yngre barn två till sju år men 

hade ingen effekt hos äldre barn mellan åtta och sjutton år. Clownens närvaro kunde 
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minska upplevd smärta i samband med anogenital undersökning av barn då dessa 

blivit sexuellt utnyttjade (Tener et al., 2012). 

Barn på akutmottagning som genomgick venös provtagning och insättning av perifer 

venkateter (PVK), under clownens närvaro, tenderade ha reducerad smärta. Dock 

kunde ingen signifikant skillnad påvisas (Wolynez et al., 2013). I jämförelse mellan 

clownintervention och behandling med EMLA vid venös provtagning påvisades 

effekt av EMLA men inte av clownintervention i barnens egen utvärdering (Meiri et 

al., 2015). Föräldrar upplevde dock att clownintervention haft bättre effekt än EMLA, 

även på smärta. Under smärtsamma procedurer på akutmottagning fann Felluga et al. 

(2016) att clowner inte hade effekt på barns smärta. 

Clowners medverkan som tillägg till lustgas (N2O) inhalation vid intraartikulär 

kortikosteroidinjektion vid juvenil idiopatisk artrit (JIA) hade inte effekt på barns 

smärta enlig Weintraub et al. (2014). I en annan studie på barn som behandlats med 

botulinum toxin injektioner fann Hansen et al. (2011) inte heller någon effekt på barns 

gråtlängd vid clownintervention under förstagångsbehandling. Dock kunde positiv 

effekt ses hos flickor vid upprepade behandlingar. 

I samband med förberedelse inför dagkirurgi visade Yun et al. (2015) att preoperativ 

intervention av clownsjuksköterska kunde reducera barns postoperativa smärta. 

Clowninterventionens effekt på smärta hos barn inlagda på sjukhus för respiratoriska 

sjukdomar visade inte på signifikant skillnad mellan intervention- och kontrollgrupp 

(Bertini et al., 2011). 

 

Clownens effekt på barns oro och rädsla 

Barns oro och rädsla minskade vid närvaro av clowner såväl vid olika procedurer barn 

genomgått (Felluga et al., 2015; Goldberg et al., 2014; Meiri et al., 2015; Tener et al., 

2012) som under preoperativa förberedelser (Dionigi, Sangiorgi & Flangini, 2014; 

Messina, Molinaro & Brandigi, 2014; Nurit, Lerman & Kara, 2014; Yun et al., 2015). 

Även vid icke invasiva undersökningar som magnetisk resonanstomografi (MR) 

visade det sig att clowner kunde minska oro och rädsla före och under undersökning 

(Viggiano, Giganti & Delfilippi, 2015). Däremot visade clowner ingen minskad oro 

hos barn inför och under läkarundersökning på akutmottagning (Heilbrunn, Wittern, 

Lee, Pham, Hamilton & Nager, 2014). 

Clowners närvaro under olika smärtsamma procedurer hade en positiv effekt på barns 

orosnivå vid besök på akutmottagning enligt Felluga et al. (2016). Liknande effekt 

med reducerad orosnivå kunde ses hos barn som genomgick allergipricktest 
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(Goldberg et al., 2014). Vid intravenösa åtgärder hos barn på akutmottagning visade 

Meiri et al. (2015) att clownens distraktion gav förkortning av barns gråtlängd och 

grad av oro. Heilbrunn et al. (2014) visade dock att clownintervention i väntrum och 

under läkarundersökning på akutmottagning inte hade någon effekt. 

Barn som genomgått en anogenital undersökning efter att ha blivit sexuellt utnyttjade 

uppgav att clownen hade varit till stor hjälp för dem. Skillnad mellan kontroll- och 

interventionsgrupp hittades gällande nivån av rädsla (Tener et al., 2012). Barn som 

upplevde oro och rädsla inför MR, där clowner var ett av distraktionssätten, visade i 

jämförelse med kontrollgrupp reduktion av oro och rädsla (Viggiano et al. 2015). 

Preoperativ distraktion med clown inför operation hade positiv effekt på barns oro 

enligt Nurit et al. (2014). Studiens kvalitativa del visade att interventionen utifrån 

föräldrarnas och clownernas uppfattning hade en positiv effekt på barn. Liknande 

resultat visade även Messina et al. (2014) där clownens medverkan i väntrummet 

inför operation minskade barns oro. Däremot påvisades ingen skillnad mellan 

kontroll- och interventionsgrupp i samband med sövning. Dionigi et al. (2014) fann 

att barns preoperativa oro minskade i samband med clownens intervention och Yun et 

al. (2015) visade att även barns postoperativa oro minskade efter att ha deltagit i 

preoperativa förberedelser med clownsjuksköterska. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Det initiala problemområdet gruppen utgick ifrån var effekt av avledningsmetoder i 

samband med procedurrelaterad smärta. För att förstå och få en översikt över 

problemområdet gjordes en inledande litteratursökning enligt Friberg (2012c). En 

kandidatuppsats skriven 2016 som behandlade effekten av avledningsmetoder 

hittades. Syftet justerades då till att gälla en specifik avledningsmetod, 

clownintervention. Ny inledande litteratursökning för det specifika området gjordes 

individuellt och i grupp. 

Sökning i databasen TRIP med sökorden clown och child med trunkering visade att 

forskning kring clownens effekt på barns smärta, rädsla och oro fanns.     

Arbetsdokument upprättades enligt Östlundh (2012) för att få struktur i 

litteratursökningen och form i uppsatsen och anses ha varit till god hjälp. Sökningar 

gjordes sedan i PubMed, CINAHL och PsycINFO. Enligt Henricson (2012) är 

validiteten stärkt genom sökningar i olika databaser och med relevanta sökord. 

Artikelsökningarna gjordes i första hand individuellt i ett experimentellt och 
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utforskande stadium därefter sökte gruppen tillsammans och en mer strukturell 

sökning kunde utformas enligt Östlundh (2012). Gruppen hade i de individuella 

sökningarna hittat till stor del samma artiklar som kommit fram i den slutgiltiga 

sökningen, vilket stärker litteraturstudiens validitet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Sökning på ordet clown med trunkering har täckt flertalet sökformuleringar 

föreslagna i databaserna som: clown therapy, medical clowning, clown doctor/ 

doctors, medical clown/clowns och hospital clowns. Sökorden i kombination med 

intervention, distraction, nursing, caring, qualitative studies gav inte fler artiklar som 

svarade på syftet och har därför inte redovisats i sökhistoriken. 

Forskning inom området är inte stort och då större delen av studierna är gjorda de 

senaste åren begränsades sökningen till studier publicerade de senaste fem åren och 

skrivna på engelska i samtliga databaser. I databaserna CINAHL och PsycINFO 

begränsades sökningen även till peer reviewed för att säkra artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet. Begränsningen gav inget bortfall av relevanta artiklar. I PubMed hittades inte 

denna möjlighet till begränsning. 

Samtliga titlar till sökordet clown och child med trunkering lästes igenom i samtliga 

databaser för att undvika bortfall. Titlar och abstract lästes igenom individuellt och 

konsulterades i grupp. Exempel på studier som hittades men inte svarade mot syftet 

var: studier med fokus på clownens effekt på föräldrar och sjukvårdspersonal, studier 

med andra än barn från födseln till 18 år, studier eller artiklar som inte handlade om 

clownintervention inom sjukvård, artiklar som inte var kliniska studier och artiklar 

skrivna på andra språk än engelska. 

Sökning gjordes i PubMed med sökkombinationen: clown* AND child* AND (pain 

[MeSH] OR anxiety [MeSH] OR fear [MeSH]) för att kombinera fritextord och 

ämnesord. Med begränsningarna på artiklar publicerade senaste fem år och skrivna på 

engelska gav detta färre träffar och tillförde inte något nytt. Därför redovisas inte 

detta i sökhistoriken. 

Begränsningar på åldersspann användes inte vid sökningarna i PubMed. Begränsning 

i PubMed 0-18 år reducerade antalet träffar i den redovisade sökningen i 

sökhistoriken, trots att artiklarna handlade om barn i just det åldersintervallet. 

Begränsningen hade lett till ett bortfall av flera resultatartiklar i PubMed. Sökning 

med begränsning av ålder 0-18 år i CINAHL och PsycINFO gav dock inget bortfall. 

Under processen framkom oro kring att sökningarna på child i databaserna tolkats 

som barn mellan sex och tolv år och att ett bortfall av andra ålderskategorier som 

infant och adolescent fanns. Sökningarna upprepades i databaserna med kombination 

av sökorden: clown* AND (child* OR infant* OR adolescent*) och visade sig inte ge 

fler träffar. Kontroll-, om- och sekundärsökningar som gjordes under arbetets gång 
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styrker trovärdighet och bekräftar resultat av litteraturstudien samtidigt som 

forskningsprocessen redovisas (Wallengren & Henricson, 2012). 

Sekundärsökningar gjordes i alla resultatartiklars referenslistor samt andra intressanta 

artiklars referenslistor utan att ge fler fynd vilket Östlundh (2012) rekommenderar är 

ett sätt att försäkra att resultatet utgår från tillgängliga data. Relaterade artiklar 

föreslagna i databaserna undersöktes. Några av artiklarna var intressanta utifrån titel, 

men efter att abstract lästes igenom exkluderades de artiklar med anledning till att de 

inte ansågs kunna svara mot arbetets syfte. Artiklarnas nyckelord granskades för att 

ge idé till fler lämpliga sökord. Sökningarna gav inga nya artiklar utifrån studiens 

syfte. Litteraturstudiens reliabilitet kan enligt Wallengren och Henricson (2012) anses 

uppnådd eftersom datainsamling och dataanalys kan ses vara väl beskrivna. 

För att svara på syftet som frågar efter en interventions effekt bygger studiens resultat 

på artiklar av kvantitativ ansats, varav en har en mixad metod. Åtta randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) och fem experimentella studier har ingått i resultatet. 

Segersten (2012) menar att beviskraften kan rangordnas och att RCT har den starkaste 

beviskraften. Ifall då det inte är möjligt bör ansatsen läggas så nära ett RCT- upplägg 

som möjligt. 

Resultatet av litteraturstudien grundas på 14 artiklar med global spridning. Av de 

valda 14 artiklarna är fem från Italien, fem från Israel, en från Israel/Canada, en från 

Sydkorea, en från USA och en från Danmark. Den globala spridningen stärker 

generaliserbarheten (Forsberg & Wengström, 2013). 

Svaghet med litteraturstudien är att endast en studie av mixad metod ingår och att 

ingen studie som svarar på syftet är gjord i Sverige. Innan begränsningar på engelska 

gjordes kunde en del artiklar skrivna på hebreiska, franska, portugisiska, spanska och 

tyska ses. De hade abstract skrivna på engelska men dock inte själva texten i artikeln. 

Tillgänglighet på engelska skulle kanske bidragit till mer kunskap. 

Ytterligare en svaghet med litteraturstudien är att bortfallet i sex studier inte 

redovisats samt att två studier haft ett bortfall mellan 20-30 %. Ett stort bortfall kan 

enligt Billhult och Gunnarsson (2012) påverka en studie negativt. Nurit et al. (2014) 

är den enda studien med mixad metod som kan belysa resultatet utifrån flera 

perspektiv och har därför trots ett bortfall på 24 % valt att ta med. Goldberg et al. 

(2014) hade ett bortfall på 29 % men är en väl genomförd randomiserad kontrollerad 

studie med en beskrivning av bortfallet, vilket gjort att studien inkluderats och 

värderats ha hög kvalitet. 

Val av Willmans et al. (2011) granskningsprotokoll gjordes gemensamt då detta är ett 

av de protokoll som Wallengren och Henricson (2012) hänvisar till och då denna är 

kurslitteratur och tidigare använts av gruppen för att granska kvalitativa och 
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kvantitativa studier. Erfarenheten gruppen bär med sig och anses behöva mer kunskap 

kring är kvalitetssäkring i urval och granskning av studier. Urvalet kan påverka 

litteraturstudiens validitet och reliabilitet enligt Wallengren och Henricson (2012) och 

granskningen har därför gjorts gemensamt och vid upprepade tillfällen under 

litteraturstudiens gång.  

Styrkorna med arbetet är att ha varit tre författare till en litteraturstudie. Detta har gett 

styrka och validitet till studien då datainsamling och databearbetning har gjorts i tre 

parallella spår och därefter sammanställts, vilket ökar reliabiliteten enligt Wallengren 

och Henricson (2012). Valda artiklar till litteraturstudien är inte äldre än fem år och 

det kan därmed också anses vara en styrka i studien. Påträffade dubbletter i olika 

databaser kan också anses vara en styrka då detta stärker validiteten. Clownen som 

universell figur kan uppfattas på liknande sätt av barn oavsett var i världen han dyker 

upp och studierna anses därför vara generaliserbara och applicerbara till svenska 

förhållanden. Förutom Friberg (2012 a) har även andra metodböcker studerats och 

refererats till under arbetets gång, vilket kan styrka litteraturstudiens trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva clownens effekt på barns smärta, oro och rädsla. 

Huvudresultatet i denna studie visar på evidens för att clownintervention har god 

effekt på barns oro och rädsla. Däremot visar endast tre studier att clownintervention 

har effekt på barns smärta (Goldberg et al., 2014; Tener et al., 2012; Yun et al., 2015). 

Tidigare har flera studier visat (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan, Tigne, Dobija, 

Perel & Keidan, 2009; Vagnoli, Caprilli, Robiglio & Messeri, 2005; Vagnoli, Caprilli 

& Messeri, 2010) att clownintervention har positiv effekt när det gäller att minska 

barns oro inför procedurer. Detta bekräftas av resultat i denna litteraturstudie. Felluga 

et al. (2016) fann att barns oro inför smärtsamma procedurer på akutmottagning 

minskade signifikant som en följd av clownintervention medan Meiri et al. (2015) 

påvisade att samma sorts intervention gav minskad oro även under genomförandet av 

proceduren. Viggiano et al. (2015) bekräftar Meiris et al. (2015) resultat och visar på 

en signifikant minskning av både oro och rädsla i samband med procedur, i detta fall 

barns genomgång av röntgenundersökning. Till skillnad från dessa två studier har 

Heilbrunn et al. (2014) fått motsatt resultat. Ingen minskning av oro hos barn varken 

inför eller i samband med procedur på akutmottagning. 

Fyra studier har undersökt barns oro i samband med operation. Messina et al. (2014) 

har visat att barns oro i väntrummet inför operation minskat vid clownens närvaro 

men inte i samband med sedering. Dionigi et al. (2014) och Nurit et al. (2014) visar 

däremot att clownintervention haft effekt på barns oro hela preoperativa vägen, även i 
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samband med sövning. Yun et al. (2015) har påvisat minskad oro även postoperativt 

hos barn som fått clownintervention preoperativt.  

Tidigare studier kring clownintervention och dess effekt på smärta har inte hittats. I 

motsats till de tre studier (Goldberg et al., 2014; Tener et al., 2012; Yun et al., 2015) 

som visat på effekt gällande smärta, finner Felluga et al. (2016) ingen signifikant 

skillnad i samband med smärtsamma procedurer. Inte heller Meiri et al. (2015) kan 

påvisa en sådan effekt på smärta i samband med clownintervention. I båda studierna 

har barns smärta undersökts i samband med blodprovstagning och PVK. Detta resultat 

bekräftas av Wolynez et al. (2013) som genomfört liknande undersökning på 

akutmottagning utan att finna signifikant skillnad i effekt på smärta. 

Att lindra lidande är utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteoretiska perspektiv en 

grundläggande uppgift i vårdandet (Eriksson, 2002). Även Caverius och Ljungman 

(2014) beskriver att ett bristande smärtomhändertagande kan leda till onödigt lidande. 

Dock beskriver författarna att med korrekta förberedelser ökar möjligheten för att 

planerade procedurer ska kunna genomföras med ett så litet lidande som möjligt 

(ibid.). I litteraturstudien har det framkommit att clownintervention kan leda till 

minskat lidande för barnen genom att minska deras oro och rädsla. Svenska studier 

har visat att clowninterventioner i samband med sjukhusbesök kan vara 

hälsofrämjande (Månsson-Edwinson et al., 2013; Linge, 2010; 2012; 2013). 

Nilsson (2014) menar att det är komplext att värdera smärta då flera faktorer 

påverkar. Meiri et al. (2015) konstaterar att kopplingen mellan oro och smärta är 

väletablerad, men trots det grät barnen kortare tid vid clownintervention än vid 

smärtstillande behandling med EMLA. Det i sin tur trots att de skattade smärtan lägre 

vid enbart EMLA- behandling än vid clownintervention. Det kan innebära att oro och 

rädsla har större påverkan på barn än smärtan i sig och att distraktion med clown är en 

metod att minska deras oro och rädsla. Det kan också förklara att föräldrar upplevt 

clownintervention ha bättre effekt än EMLA. 

I Bertinis et al. (2011) studie minskade inte smärtan med hjälp av clownintervention 

hos barn som var inlagda på sjukhus på grund av respiratoriska sjukdomar. Dock 

förbättrades deras vitalparametrar den dag clownen var närvarande, vilket enligt 

författarna kan tyda på att de hade en positiv inverkan på barns oro. Även i Yuns et al. 

(2015) studie mättes vitalparametrar både före och efter kirurgiska ingrepp. 

Vitalparametrar visar inte på skillnad preoperativt. Postoperativt sågs dock lägre 

systoliskt blodtryck hos barn i interventionsgruppen. 

Det komplexa i att analysera skattning av smärta och oro underlättas inte av att 

studierna använt olika mätinstrument. Hansen et al. (2011) mätte gråtlängden i 

samband med clownintervention. Det är svårt att avgränsa vad barns gråtlängd 

innebär och om det är tecken på smärta, oro eller rädsla. Enligt Gunnarsson och 
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Billhult (2012) är det viktigt att mätinstrument har både validitet och reliabilitet. Det 

blir annars svårt att dra slutsats om evidens. Smärta i studierna har skattats med 

gråtlängd, puls och andra vitalparametrar men även med validerade instrument för 

smärtskattning. Gråtlängd kan tänkas mäta både smärta, oro och rädsla hos barn och 

en pulsstegring kan vara ett resultat av både smärta, oro och rädsla visar IASP (2004). 

Då valida mätinstrument inte använts i alla studier är det svårt att dra en tillförlitlig 

slutsats. Vid skattning av oro har de flesta studier använt m-YPAS och STAI som är 

valida och gör studierna jämförbara. 

En variabel som inte förutsågs i litteraturstudien men som kan ha haft betydelse i 

Hansens et al. (2011) studie var genusperspektivet. I denna studie iakttogs en positiv 

effekt av clownintervention på gråtlängd vid upprepade behandlingar enbart hos 

flickor. Det som framkom var att clownen i det här fallet var kvinna och att 

författarna själva resonerade kring om det var lättare för flickor att skapa en relation 

med clownen just för att det var en kvinna. Dock ska det tas i beaktande att det är den 

enda av de granskade studierna som rapporterat en sådan skillnad. 

I undersökningarna har barn mellan 14 månader och 17 år ingått. Detta har givit ett 

bra åldersspann i litteraturstudien. Clownintervention kan dock diskuteras i 

förhållande till barns utveckling och behov i olika åldrar. Då barnets inställning ska 

tillmätas betydelse och vården utformas och genomföras i samråd med patienten är 

det enligt Patientlagen (SFS 2014:821) viktigt att ta hänsyn till barnets ålder och 

mognad. I samband med clownintervention är det också speciellt viktigt att ta hänsyn 

till barns clownrädsla. I de flesta studierna har clownrädsla varit ett 

exklusionskriterium. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden av barns smärta (Ljusegren, 

Johansson, Berglund & Enkär, 2011) och smärta definieras som subjektiv upplevelse 

enligt IASP (2012). Patientlagen (SFS 2014:821), FN:s Barnkonvention om barns 

rättigheter (1989) och NOBAB standard (2008) ger barn rätt till integritet, 

självbestämmande och delaktighet samt rätt till åsikt och bemötande med respekt. Det 

är då av yttersta vikt att i klinisk verksamhet utgå från en person- och familjecentrerad 

omvårdnad. Genom samverkan i team (Berlin, 2013) kan samarbetet mellan 

sjuksköterska, läkare, clown, förälder och barn i klinisk verksamhet ge en omvårdnad 

utifrån barnets behov. 

Clowninterventionens effekt på barn är ännu ett outforskat område och flera studier 

pågår. Bland annat undersöks clownens effekt i samband med procedurer inom 

sjukvården (Dvory, Goshen, Ruimi, Bikov, Halevy & Koren, 2016; Tener, Ofir, Lev- 

Wiesel, Franco & On, 2016) samt dess påverkan på cortisolnivåer (Saliba et al., 

2016). 
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Konklusion och implikation 

Clownintervention visar sig ha god effekt på barns oro och rädsla i samband med 

procedurer inom sjukvården. Effekt på smärta kan också ses men endast tre studier 

visar på positiv effekt. Interventionen har studerats utifrån kvantitativt synsätt med 

fokus på dess effekt, dock krävs fler kvalitativa studier för att undersöka barns egna 

upplevelser och då kanske det går att få fram dess effekt på smärtupplevelsen. 

Clownintervention är en av distraktionsmetoderna som kan användas för att minska 

oro och rädsla i samband med procedurer hos barn på sjukhus. Det är därmed viktigt 

att hos sjuksköterskor medvetandegöra clownens effekt och implementera denna 

distraktionsmetod i klinisk verksamhet. Dessutom skulle forskning i större grupper 

vara av värde för att se effekten av clownens medverkan på barns smärtupplevelse. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO 

barn 
child* 

child [MeSH] 

child* 

 
child* 

clown clown* clown* clown* 

smärta 
pain 

pain [MeSH] 

pain 

pain [MH] 

pain 

pain [MJSUB EXACT] 

rädsla 
fear 

fear [MeSH] 

fear 

fear [MH] 

fear 

fear [MJSUB EXACT] 

oro 
anxiety 

anxiety [MeSH] 

anxiety 

anxiety [MH] 

anxiety 

anxiety [MJSUB EXACT] 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

(*dubbletter) 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160215 PubMed 

Child* AND clown* AND (pain 

OR anxiety OR fear) 

Limits. 2011-2016, engelska 16 16 13 12 

160215 CINAHL 

Child* AND clown* AND (pain 

[MH] OR anxiety [MH] OR fear 

[MH]) 

Limits: 201-2016, engelska, peer 

reviewed 5 5 (2*) 1 1 

160215 PsycINFO 

child* AND clown* AND (pain 

OR anxiety OR fear) 

Limits: 2011-2016, engelska, peer 

reviewed 4 4 (1*) 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bertini, M., Isola, E., Paolone, G., & Curicio, G. (2011). Clowns benefit children hospitalized for 

respiratory pathologies. Evidence- Based Complementary and Alternative Medicine, 2011:879125, 

1-9. doi:10.1093/ecam/neq064 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Att undersöka eventuella positiva effekter av clowns närvaro på såväl klinisk utveckling av 

pågående sjukdom som psykologiska och smärtparametrar hos barn under sjukhusvistelse. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Experimentell studie. 

Tillstånd från etisk kommitté, skriftlig informerat samtycke. 

Urval 43 barn randomiserades till clowngrupp 21 (12 pojkar/ 9 flickor) och kontrollgrupp 22 (13 pojkar/ 

9 flickor). 

Datainsamling Alla deltagare utvärderades utifrån klinisk utveckling och en rad olika fysiologiska samt 

smärtmätningar före och efter clowns deltagande med Wong- Bakers pain scale, NRS- 11, 

CHEOPS scale. 

Dataanalys Mixed ANOVA group x time, Statistical 6.1 software for Window. 

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats Barns vitalparametrar förbättrades under clownintervention såsom en statistiskt signifikant 

sänkning a diastoliskt blodtryck (p=0,003), andningsfrekvens och temperatur, aven puls och 

systoliska blodtrycket var lägre dock ingen signifikant skillnad. Clowns närvaro hade ingen effekt 

på smärta hos barn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Dionigi, A., Sangiorgi, D., & Flangini, R. (2014). Clown intervention to reduce preoperative 

anxiety in children and parents: a randomized controlled trial. Journal of Health Psychology, 

19(3), 369-380. doi:10.1177/135910539105312471567 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Att undersöka huruvida clownens närvaro skulle kunna reducera preoperativ oro hos barn som var 

inlagda på sjukhus för mindre operation och deras föräldrar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad studie- pararell design. 

Etiskt tillstånd, informerat samtycke. 

Urval 77 barn (41 pojkar/ 36 flickor) randomiserades till kontrollgrupp 25 barn (10 pojkar/ 15 flickor) 

och clowngrupp 52 barn (31 pojkar/ 21 flickor). Barn från gruppen som skulle genomgå generell 

anestesi för otolaryngologisk kirurgi blev randomiserade. Inklusionskriterier: 2-12 år, utan 

clownfobi, föräldrar skulle kunna italienska för att kunna fylla i formulär. Exklusionskriterier: <2 

år och >12 år, föräldrar som inte kunde förstå och svara på frågeformulär och föräldrar som inte 

accepterade att delta i studie. 

Datainsamling Barn delades slumpmässigt i 2 grupper, clowngrupp/ kontrollgrupp (2/1), ½< 6 år och ½ > 6 år. m- 

YPAS (oro, observation) och STAI (oro, självskattning). STAI X och Y form användes för att 

mäta föräldrars ångest. De blev tillfrågade att fylla i ett frågeformulär, Likert scale ranging från 1-

4 så fort de kom tillsjukhus och efter att barnet fått narkos. Psykolog delade ut formuläret. 

Dataanalys Mann- Whitney test. Fisher exact test, chi- square, ANOVA. Spearman test, STATA/SE 11 för 

Windows (StataCorup LP, College, Station, TX, USA). P värde < 0,05. 

Bortfall Möjliga deltagare: 89 barn/141 föräldrar. 12 barn och 22 föräldrar var exkluderade eftersom de 

inte fyllde inklusionskriterier, 12 barn fyllde inte ålderskriteriet, 20 föräldrar tackade nej till studie 

och 2 föräldrar kunde inte italienska. Bortfall 7,4 %. 

Slutsats Barnens oro i clowngruppen var statistiskt signifikant lägre mellan väntrummet och preoperativt 

rum (p=0,004) än i kontrollgruppen. Clown visade sig kunna reducera barnens oro. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Felluga, M., Rabash, I., Minute, M., Montico, M., Giorgi, R., Lonciari, I.,…Barbi, E. (2016). A 

quasi randomized- contolled trial to evlauate the effectiveness of clowntherapy on children´s 

anxiety and pain levels in emergency department. European Journal of Pediatrics, 175(5), 645-

650. doi:10.1007/s00431-015-2688-0 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Att undersöka om förekomst av sjukhusclowner under smärtsamma procedurer på akutmottagning 

har effekt på barns oro och smärta. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Prospektiv, randomiserad kontrollerad studie. 

Enligt etiskstandard, utan intressekonflikt. 

Urval 40 barn (4-11 år) som behövde genomgå smärtsam procedur på akutmottagningen. Barn är 

randomiserade i två grupper (20+20) vid inskrivningen. Interventionsgruppen hade samverkan av 

clown och kontrollgrupp hade sjuksköterskor och föräldrar till förfogande. Inklusionskriterier: 

venös provtagning, PVK, bränn- och sårskada, immobiliserande, skadade extremiteter och suturer. 

Exklusionskriterier: premedicinering. 

Datainsamling Självsskatningsskalor för barn >8 år Numerical Raiting Scale (NRS) och Wong- Backer Scale för 

de yngre när det gäller smärta (4-8 år). Barnens oro mättes med Children Anxiety and Pain Scales 

(CAPS- Anxiety), (4-10 år) i väntrum och efter procedur. Enkät för vårdpersonal utvecklad av 

Vagnoli et al. (2005) för att mäta clownens på verkan på oro. Enkät för clownerna. Clown 

Effectiveness Self- Evolution Form även den utvecklad av Vagnoli et al. (2005) för att bedöma 

barns interaktion (0-5). Kuvert med studieuppgifter förseglades och bevarades på en särskild plats 

på akuten. 

Dataanalys Gjordes med R Project 3.1.0. for Windows. P< 0,05. Demografiska karakteristika presenterades 

och analyserades med deskriptiv statistik. Mann-Whitney test användes för att analysera 

skillnaden mellan två grupper. Fishers exact test användes för att visa skillnader i proportion. 

Resultat redovisades med statistik och analys med procentansats, p- värde och medelvärde, vilka 

presenterades i tabeller. 

Bortfall Tillfrågade 49. Nio tackade nej. 18 % bortfall. 

Slutsats Närvaro av clowner i väntrummet och under smärtsamma procedurer reducerar statistiskt 

signifikant nivån av oro, dock påverkas inte smärtnivån. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Goldberg, A., Stauber, O., Pelleg, P., Hanuka, L., Eshayek, A., & Confino- Cohen, R. (2014). 

Medical clowns ease anxiety and pain perceived by children undergoing allergy prick skin tests. 

Allergy, 69(10), 1372-1379. doi:10.1111/all.12463 

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Att utvärdera huruvida clowner kan minska smärta och oro hos barn som genomgår allergi 

pricktest (APT).  

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Prospektiv, randomiserad kontrollerad blindad studie. 

Godkänd av etisk kommitté, studien finansierad av clownernas arbetsgivare, inga andra 

intressekonflikter. 

Urval 91 barn, 2-17 år, 54 pojkar/ 37 flickor (medelålder 8,2 år) blev randomiserade i interventions/ 

kontrollgrupp, 45/46. Inklusionskriterier: alla barn som skulle genomgå APT och var mellan 2-17 

år. Exklusionskriterier: barn som senaste tre månader blivit utsatta för smärtsam procedur och barn 

med clownfobi. 

Datainsamling Föräldrar tillsamtliga barn och barn 8-17 år skattade oro via STAI (STIC för barn), innan och efter 

APT. Den hebreiska versionen av skolorna var validerad innan. Videoinspelning under proceduren 

utvärderades med m- YPAS för alla barn (oro) och för smärta för barn mellan 2-7 år (FLACC) av 

en psykolog som var ovetande om clownens närvaro. Efter APT självskattade barn från 8 år 

smärta med VAS. 

Dataanalys Chi- Square- nominal data, Shapiro- Wilk´s test, t- test/Mann- Whitney,t- test/ Wilcoxon 

ANOVA, p<0,005. För all statistik användes SPSS-21 software. 

Bortfall 128 barn erbjöds att delta, 37 tackade nej; en ville inte bli filmad, fem hade clownfobi, sju hade 

varit utsatta för smärtsamma procedurer senast tre månaderna och 24 hade ingen förklaring. 

Bortfall 29 %. 

Slutsats Närvaro av clowner vid genomförande av APT visar sig kunna minska oro statistiskt signifikant 

hos äldre barn (p= 0,002) och även minska smärta hos yngre barn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Hansen, K. L., Kibaek, M., Martinussen, T., Krahg, L., & Hejl, M. (2011). Effect of clowns 

presence at botulinum toxin injections in children: a randomized, prospective, study. Journal of 

Pain Research, 4, 297-300. 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Att studera clownens effekt på barns gråtlängd i samband med botulinum toxin injektion. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Prospektiv, kluster, randomiserad design. 

Inget etiskt tillstånd redovisat. Ingen intressekonflikt fanns. 

Urval 60 barn, 14månader -15 år (26 flickor/ 34 pojkar), genomgick 121 behandlingar (32 

förstagångsbehandlingar). Randomisering i clown eller kontrollgrupp. Exklusionskriterier: 

”impared sensibility” och ”bifid spine”. 

Datainsamling Studien pågick under två år med avslut maj 2009. Var tredje vecka gjordes fem till sex 

behandlingar med clownintervention. Stoppur användes för att mäta barnets gråtlängd (paus < 120 

sekunder inkluderades i gråtperiod). 

Dataanalys Sambandsanalys mellan variabler gjord. P< 0,05. 

Bortfall Fyra barn (tre barn ville inte ha clownintervention och ville absolut), bortfall 7 %. 

Slutsats Positiv effekt på flickor, ingen effekt på pojkar under åtta år. Ingen skillnad gällande barn som får 

förstagångsbehandling, dock positiv effekt vid upprepade behandlingar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Heilbrunn, R. B., Wittern, E. R., Lee, B. J., Pham, K. P., Hamilton, H. A., & Nagger, L. A. (2014). 

Reducing anxiety in the pediatric emergency department: a comparative trial. The Journal of 

Emergency Medicine, 47(6), 623-631. doi:10.1016/j.jemermed.2014.06.052 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att belysa om clowner (SC) och Child Life (CL) kan reducera oro hos barn i samband med besök 

på barnakutmottagning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Prospektiv, singel- blind, randomiserad kontrollerad studie. 

Godkänd av etisk kommitté. 

Urval 113 barn deltog, randomiserades till kontrollgrupp 29, SC 43 och CL 41. Inklusionskriterier: barn 

5-12 år. Exklusionskriterier: urakuta, mycket krävande invasiva procedurer. Inte heller barn som 

skulle ha nål, sedering eller intravenös behandling (<2 år och > 12 år). 135 tillfrågades.  

Datainsamling Oro utvärderades med m- YPAS. Samlad data sattes i numrerad folder med anvisning SC eller 

CL. 1. Demografisk enkät, filmades ca fem minuter före intervention. 2. I SC grupp clowneri, 

kontrollgrupp väntade bara i fem minuter. Filmades. 3. m-YPAS mätning. Filmades. Två 

nyexaminerade tränade studenter observerade och satte poäng med m- YPAS.  

Dataanalys SAS/STAT software, version 9,2, SAS Institute. Inc. Cary, NC. (SPSS Inc. Realised 2008. SPSS 

Statistics for Windows, version 17,0  Chicago, IL) ANOVA, k- koefficient, SD-s. 

Bortfall 135 tillfrågades, 15 tackade nej på grund av väntetid för filmning externt bortfall, fem ”outliner” 

patienter + två med missad m- YPAS blev exkluderade. Totalt bortfall 16 %. 

Slutsats Clowner minskade inte oro hos barn inför och under läkarbesöket på akutmottagning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Meiri, N, Ankri, A., Hammad- Saied, M., Konopnicki, M. & Pillar, G. (2015). The effect of 

medical clowning on reducing pain, crying and anxiety in children aged 2-10 years old 

undergoeing venous blood drawing- randomized controlled study. European Journal of 

Pediatrics, 175(3), 373-379. doi:10.107/s00431-015-2652-z 

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Att utforska effekt av clown på att reducera smärta, gråt och oro hos barn vid venös provtagning 

eller PVK. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad studie. 

Enlig etisk standard, skriftlig medgivande. 

Urval 100 barn deltog (53 pojkar/ 47 fickor), 2-10 år. Barnen delades slumpmässigt i tre grupper. En 

clowngrupp och två kontrollgrupper: EMLA/ varken EMLA eller clown). Inklusonskriterier: 2-10 

år som genomgick venös provtagning eller PVK med kliniska skäl. Exklusionskriterier: akut sjuka 

och instabila barn. 

Datainsamling Oberoende observatör som inte ingick i teamet mätte duration av gråten från att komma in i 

undersökningsrum under och efter proceduren tills barnet börjat gråta. Procedurlängd, smärtnivå-

självskattning barn, barnens smärt- och orosnivå, föräldrarnas uppskattning. Slutligen 24 timmar 

efter interventionen föräldrars skattning av barns oro inför framtida blodprovstagningar. Med 

stoppur mättes barns gråtlängd. Barn självskattade smärta med ansiktsskala, VAS för barns smärta 

och VAS för barns oro- föräldrars och personalens bedömning.,  

Dataanalys Alfa error 5 %, power 0,8, skattad skillnad mellan metoderna 10 %, ANOVA, enkel t- test där 

grupper jämfördes, p<0,05. Resultat presenterades i text och tabeller med 5, p värde och 

medelvärde. 

Bortfall Inte redovisad. 

Slutsats Distraktion av clowner är effektivt på barn som genomgår venös blodprovstagning eller PVK när 

det gäller längden av gråt och oro under proceduren, inte efter. Smärtlindringen utifrån barnens 

skattning hade effekt med EMLA. Föräldrar skattar att nivån av smärta var lägre i clowngruppen 

och att reducering av traumatiska effekten är högre än i de två andra grupperna och att distraktion 

av clowner hade bättre inverkan på barns smärta än EMLA. Föräldrars skattning av barns oro för 

framtida procedurer i clowngruppen var signifikant lägre. Personal skattning av oro p< 0,05. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Messina, M., Mollinaro, D., Angiotti, R., Giuntini, L., Cerchia, E.,…Brandigi, E. (2014). 

Preoperative distraction in children: hand- held videogames vs clown therapy. La Pediatria 

Medica e chirurgica, (Medical and Surgical Pediatrics), 36(5-6), 202-206. 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Att utvärdera effekten av clownterapi under barns sjukhusvistelse med ändamål att optimera 

behandling och omvårdnad, förebygga beteendeförändringar och höja barns livskvalitet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Experimentell, prospektiv studie. 

Beviljat etiskt tillstånd och informerat samtycke. 

Urval 885 barn (634 pojkar/ 251 flickor), 5-12 år, delades in i interventionsgrupp (444) och 

kontrollgrupp (441). Clownen följde interventionsgruppen till operationsrummet. 

Inklusionskroterier: Riskgrupp 1-2 (anestesi), 5-12 år, utvärdering av oro med m- YPAS i väntrum 

och preoperativt rum innan anestesi gavs. 

Datainsamling m- YPAS, tio minuter innan i väntrummet och i samband med anestesin observerade två läkare 

barnet. 

Dataanalys Deskriptiv statistik. 

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats Interventionsgruppen hade statistiskt signifikant lägre oro i väntrummet. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna i samband med anestesin. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Nurit, P., Lerman, Y., & Kara, I. (2014). Clown doctors as a means to reduce pre-operativ anxiety 

among children and their parents. Operating Theatre Journal, 288, 10-13. 

Land  

Databas 

Israel 

CINAHL 

Syfte Att finna lämplig metod för att reducera barns oro genom att utvärdera clownens bidrag till 

reducerad oro bland barn och föräldrar preoperativt. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ/ Kvalitativ, mixad metod. Fallkontroll studie. 

Godkänd av etisk kommitté. Informerat samtycke av föräldrar. 

Urval 54 barn 3-8 år, lottades till interventionsgrupp (27) eller kontrollgrupp (27). Inklusionskriterier: 3-

8 år, kandidater för elektiv kirurgi under generell anestesi, ASA 1/2 (utan risk), utan föregående 

sedering. Exklusionskriterier: tidigare erfarenhet av generell anestesi, mental retardation, synfel, 

prematura, kronisk sjukdom, premedicinering. Föräldrar som var kapabla att fylla i formulär på 

hebreiska. 

Datainsamling m- YPAS (preoperativ oro, översatt till hebreiska), STAI (självskattning oro, föräldrar). 

Frågeformulär till personal (Vagnoli et al., 2005). Clownen, formulär inklusive beskrivning av 

barns och föräldrars interaktion. 

Dataanalys Cronbach´s α (reliabilitet av formulär), Mann- Whitney non- parmetric test (kvantitativa 

variabler), Kruskal- Wallis non- parametric test (jämför grupper). Wilicoxon paired signed rak 

test, chi- square, Fichers- exact test (kvalitativa variabler), Spearman non- parametric correlation 

coefficient, p<0,05. Kvalitativ analys genom kodning av det kvalitativa materialet. 

Bortfall 71 deltagare initialt, 17 föll bort på grund av barns sjukdom eller byte av operationstid. Bortfall 

23, 94 %. 

Slutsats Signifikant skillnad på barns oro i interventionsgruppen (p= 0,026). Den kvalitativa analysen visar 

att clowninterventionen hade positiv effekt på barn enligt föräldrars och clowners uppfattning. 

Clownens påverkan på barns oro redovisas i sju teman som visar på positiva upplevelser för 

barnen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Tener, D., Lang- Franco, N., Ofir, S., & Lev- Wiesel, R. (2012). The use of medical clowns as a 

psychological distress buffer during anogenital examination or sexually abused children. Journal 

of Loss and Trauma, 17, 12-22. doi.10.1080/15325024.201157802 

Land  

Databas 

Israel 

PsycINFO 

Syfte Att studera clownens effekt på psykisk stress. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Kvasiexperimentell studie. 

Etiskt tillstånd från medicinskt center. Informerat samtycke. 

Urval 30 barn, 1-17 år, beroende på clownens arbetstid valdes till interventionsgrupp 24 (3 pojkar/ 21 

flickor) och kontrollgrupp 6 (alla flickor). 

Datainsamling Frågeformulär, PSS-I stresskala, barn fick skatta smärta och rädsla under undersökningen och 

graden av clownens hjälp för dem själva och föräldrarna (skala -5). Personal fick skatta clownens 

inverkan på barnen, skala utvecklad av författarna. 

Dataanalys t- test, deskriptiv statistik. 

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats Barn har statistiskt signifikant positiv effekt av clownen gällande rädsla och smärta i samband 

med undersökningar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Viggiano, M. P., Giganti, A. S., Di Feo, D., Vagnoli, L., Calcagno, G., & Defilippi, C. (2015). 

Impact of psychological interventions on reducing anxiety, fear and the need for sedantion in 

children undergoing magnetic resonance imaging. Pediatric Reports, 7(1), 13-15. 

doi:10.4081/pr.2015.5682 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Att bedöma om och i vilken utsträckning psykologiska insatser kan påverka eller reducera nivån 

av oro och rädsla. Huruvida intervention kan minska behov av sedering. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad studie. 

Informerat samtycke, inga intressekonflikter. 

Urval 40 barn (21 pojkar/ 19 flickor), 4-11 år i interventionsgrupp och 65 barn (30 pojkar/ 35 flickor) 4-

11 år i kontrollgrupp. Barnen i interventionsgruppen delades slumpmässigt i tre grupper (clown, 

hind och levande musik). Inklusionskriterier: Första undersökning utan sedering samt 

undersökningsduration < 60 minuter. 

Datainsamling Femgradig Likert scale (tecknade figurer) användes för att mäta barnens emotionella tillstånd (oro 

och rädsla) före och efter undersökningen. 

Dataanalys Statistical Package for the Social Science (SPSS), för Windows användes för statistisk analys, chi- 

square test, för komparation av numeriska data, Student´s t- test. 

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats Resultatet visar att interventionsgruppen där barn som hade clowner som distraktion hade 

statistiskt signifikant reducerad nivå av oro och rädsla i samband med undersökning, Hos de äldre 

barnen minskade behovet av sedering statistiskt signifikant med 18 %. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Weintraub, Y., Rabinowitcz, N., Hanuka, P., Rothschild, M., Kotzki, S., & Uzeiel, Y. (2014). 

Medical clowns fascilitate nirtous oxide sedation during intra- articular corticosteroid injection for 

juvenile idiopathic artritis. The Israel Medical Association: IMAJ, 16(12), 771-773. 

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Att prospektivt utvärdera clownens effekt på smärtupplevelsen under IACI hos patienter med 

juvenil idiopatisk artrit i kombination med N2O- sedering. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Prospektiv experimentell studie. Andra delen i en experimentell studie om införandet 

av N2O- sedering. 

Godkänd av etisk kommitté, skriftligt informerat samtycke från föräldrar. 

Urval 32 barn (23 flickor/ 9 pojkar) i åldrarna 5-18 år, deltog i 46 procedurer. 

Datainsamling Barnet, föräldern, läkaren, clownen och sjuksköterskan skattade smärtan med hjälp av VAS (1-

10), hjärtfrekvens, saturation och blodtryck mättes. 

Dataanalys Deskriptiv statistik (Shappiro- Wilks- test), chi- square test eller Fisher´s exact test av kategoriska 

data, Mann- Whitney non- parametric test för jämförelser av kontinuerliga parametrar. Statistisk 

analys gjordes med SPSS- 19. 

Bortfall Ett barn avvek, 3 % bortfall. 

Slutsats Aktivt deltagande av clown under hela proceduren visade sig minska smärta och stress jämfört 

med tidigare studier, men visade inte på en signifikant skillnad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Wolynez, I., Rimon, A., & Glatstein, M. (2013). The effect of a medical clown on pain during 

intravenous access in the pediatric emergency department: a randomized prospective pilot study. 

Clinical Pediatric, 52(12), 1168-1172. doi:10.1177/0009922813502257 

Land  

Databas 

Israel/Canada 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av närvaro av sjukhusclown vid intravenös åtgärd (PVK och blodprov) 

under besöket på akutmottagning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Prospektiv randomiserad pilotstudie. 

Inget etiskt tillstånd redovisat. Inga intressekonflikter. 

Urval 47 barn, 3-16 år (28 var 3-7 år/ 19 var 8-16 år) randomiserades till interventionsgrupp 26 (19 

pojkar/ 7 flickor) och kontrollgrupp 21 (14 pojkar/ 7 flickor). Alla hade erfarenhet av 

procedursmärta och cirka en tredjedel hade erfarenhet av intravenösa åtgärder. Inklusionskriterier: 

Barn 3-16 år, som antingen skulle få PVK eller lämna blodprov på akutmottagning. 

Exklusionskriterier: barn som behövde urakut intravenös åtgärd och förståndshandikappade barn. 

Datainsamling 3-7 år använde Face Pain Scale- Revised (förenklad från Bieri´s validitets face pain scale). > 7år 

använde VAS. STAI för oro hos föräldrar. 

Dataanalys Demografisk analys, t- test, Wilcoxon- test, Fisher´s- test. Statistisk analys Microsoft Exel 2010. 

Bortfall Inte redovisat 

Slutsats Clowner ledde inte till minskad smärta och oro under smärtsamma procedurer som utfördes på 

barn på akutmottagning. Reducerad smärta kunde ses hos yngre barn men inte signifikant. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

 

Referens Yun, B. O., Kim, S. J., & Jung, D. (2015). Effects of a clown – nurse educational intervention on 

the reduction of postoperative anxiety and pain among preeschool children and their 

accompanying parents in South Korea.  Journal of Pediatric Nursing, 30, e89-e99.  

Land  

Databas 

Sydkorea 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av clownsjuksköterskans utbildningsintervention under preoperativ 

utbildningsprocess inom dagkirurgi och att mäta dess effekt på både barns och föräldrars orosnivå 

samt barns postoperativa smärta. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. Experimentell kontrollerad studie. 

Beviljad av etisk kommitté. Informerat samtycke från föräldrar. 

Urval 50 barn (22 pojkar/ 28 flickor), 23 interventionsgrupp/ 27 kontrollgrupp. Inklusionskriterier: 3-6 

år, ingen clownrädsla, dagkirurgi. Exklusionskriterier: kronisk sjukdom, prematuritet, 

utvecklingsförsening, hörsel/ synproblematik, tidigare utförd dagkirurgi eller inlagd, inte 

koreansktalande. 

Datainsamling En timme före och två timmar efter ingreppet mättes oro, blodtryck och puls. Validerade 

instrument (barn/föräldrar). Beteendemässig oro m- YPAS, observationsskala (barn), anxiety 

behavioral respons- Finesilver 1980 observaitonsskala (föräldrar). Oro: STAI (självrapport 

föräldrar). Smärta: postoperativ självskattning. FPS- R (barn). 

Dataanalys Statistisk analys: SPSS, chi- square test, t- test, Mann-Whitney U- test, deskriptiv statistik. 

Bortfall 10 barn (7 från interventionsgruppen och 3 från kontrollgruppen), bortfall 20 %. 

Slutsats Signifikant skillnad i postoperativ oro hos både barn och föräldrar samt smärta hos barn, 

signifikant skillnad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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