
 

 

RESULTAT 
I de undersökningar som inkluderats i översikten utfördes vibrationsstimule-
ringen manuellt i två fall och med hjälp av apparater i 19 fall. De apparater som 
användes var BUZZY (n=9), Dental-Vibe (n=6) Norco Mini Vibrator (n=1), Vib-
ration Anesthesia Device (n=1) Hitachi Magic Wand med Wonder Wand 
(Vibratex Inc., Vallejo, CA) (n=1) och Vibraject (n=1). Med BUZZY användes 
även ispåse tillsammans med vibrationsstimulatorn.  
 
Vibrationsstimulering minskar uppenbarligen barnets smärta vid åtgär-
der som involverar stick (n=21).  
 
1) Vibrationsstimuleringens effekter i förhållande till barnets ålder 

• Vibrationsstimulering konstaterades minska smärtan hos barn i åldern 1–
5 år (n=2) och 6–12 år (n=12) vid åtgärder som involverar stick. 

•  Vibrationsstimulering konstaterades inte ha någon statistiskt signifikant 
lindrande effekt på smärta hos barn under 1 år (n=4) vid åtgärder som 
involverar stick.  

 
2) Vibrationsstimuleringens effekter i förhållande till åtgärden   

•  Vibrationsstimulering konstaterades minska barnens smärta vid injekt-
ioner i vener i undersökningar (n=6) där barnet självt bedömde smär-
tan. Vid undersökningar (n=6), där man observerade barnets smärta 
sågs ingen betydande effekt på smärtan. Vid undersökningarna an-
vändes apparaten BUZZY (n=6) eller Vibration Anesthesia (n=1). 

• Vibrationsstimulering (n=2) konstaterades inte minska barnets smärta vid 
injektion i en muskel, då smärtan bedömdes genom observation av 
barnets beteende. Vid undersökningar där smärtan bedömdes av bar-
net självt konstaterades vibrationsstimulering minska barnets smärta i 
samband med stick i en muskel. Vid båda undersökningarna använ-
des BUZZY-apparater. 

• Vibrationsstimulering (n=2) konstaterades minska smärta hos barn under 
1 år i samband med hälstick. Vid undersökningarna användes Mini Vi-
brator (n=1) och Hitachi Magid Wand tillsammans med Wonder Wand 
(n=1). 

• Vibrationsstimulering konstaterades minska barns smärta vid lokalbe-
dövning i munnen i undersökningar där man bedömde smärtan genom 
att observera barnets beteende (n=8). I undersökningar där smärtan 
bedömdes av barnet självt (n=6) konstaterades vibrationsstimulering 
inte minska barnets smärta. I undersökningarna användes DentalVibe 
(n= 6), fingervibration (n=1) och Vibraject (n=1).  

 

3) Apparater som användes för vibrationsstimulering 
• De apparater som oftast användes var BUZZY och DentalVibe  
• Vibrationsstimulering med BUZZY konstaterades minska barnens smärta 

när man även använde ispåse. 
• DentalVibe-vibrationsstimulering konstaterades inte ha statistiskt signifi-

kanta effekter på smärta hos barn. 
 

Vibrationsstimulering minskar uppenbarligen barnets ångest vid åtgär-
der som involverar stick (n=4).  

• Vibrationsstimulering konstaterades minska barnets ångest (n=4), som 
bedömdes genom observation av barnets beteende. 

 
Vibrationsstimulering kan minska åtgärdens längd vid åtgärder som in-
volverar stick (n=2).  

• Vibrationsstimulering konstaterades minska åtgärdens längd (n=2).  
 

BAKGRUND  
Barn som får sjukvård utsätts för 
många olika åtgärder som involverar 
stick, såsom blodprover, injektioner 
och intravenösa stick. Smärtan vid 
dessa åtgärder kan variera från lindrig 
till kraftig1. Även friska barn tvingas ge-
nomgå stick i genomsnitt 20–30 
gånger innan de fyllt 18 år2, men barn 
som lider av akuta eller kroniska sjuk-
domar upplever detta ännu oftare3. Ti-
digare forskning har visat att otillräck-
lig smärtlindring kan orsaka många 
kort- och långvariga negativa effekter 
för barnets utveckling4, och att situat-
ioner med stick kan leda till att barnet 
utvecklar en betydande rädsla för nå-
lar5,6. Tidigare negativa upplevelser av 
smärta kan också få barn och familjer 
att undvika åtgärder i framtiden7. Me-
toder som inte involverar läkemedel 
kan lindra smärta hos barn i synnerhet 
under återkommande, kortvariga åt-
gärder som orsakar smärta. Metoder 
utan läkemedel är enkla och trygga att 
använda och leder inte till bieffekter 
som kan orsakas av smärtstillande lä-
kemedel8. Många metoder utan läke-
medel ger också barnen en känsla av 
att de kan kontrollera situationen och 
främjar deras användning av egna co-
pingstrategier9. Vibrationsstimulering 
är ett exempel på en sådan metod; 
den är en trygg smärtlindringsmetod 
som inte penetrerar huden och vars 
mål är att lindra barnets smärta vid åt-
gärder som involverar stick. Med vib-
rationsstimulering avses kontinuerliga 
och snabba rörelser fram och tillbaka 
över huden, där vibrationer kan 
skapas med en apparat eller manuellt 
med fingrarna. I nuläget används me-
toden dock sällan i Finland vid åtgär-
der på barn som involverar stick. 
 

Påverkar vibrationsstimulering barns 
smärta och ångest samt åtgärdens 
längd vid åtgärder som involverar stick? 
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SAMMANFATTNING 
Man bör beakta förebyggandet av 
smärta och ångest vid åtgärder på 
barn som involverar stick. Vibrat-
ionsstimulering är en trygg metod 
utan läkemedel, som uppenbarligen 
minskar smärta och ångest hos 
barn samt åtgärdens längd vid åt-
gärder som involverar stick.  
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten av den systematiska översikten lämpar sig för lindring av smärta 
och ångest hos barn vid alla åtgärder på barn som involverar stick. Resul-
taten kan användas på barnrådgivningar och sjukhus, inom hemvård och i 
anvisningar för egenvård. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör beakta bar-
net som individ (t.ex. grundsjukdomar, känslor, önskemål) och situationen 
innan vibrationsstimulering kan tas i bruk i samband med stick. 
 

HOTUS STÄLLNINGSTAGANDE 
Det bör beaktas att de undersökningar som inkluderades i metaanalysen 
var heterogena och att deltagarna var blindade endast i några av undersök-
ningarna. I metaanalysen inkluderades också tre undersökningar där bar-
nen hade någon kritisk eller kronisk sjukdom som kan påverka deras tole-
rans för smärta och rädsla. Den sedvanliga vård som använts i kontrollgrup-
perna kan också ha inkluderat andra metoder för smärtlindring, såsom att 
ge socker, lägesbehandling och avledning av tankarna. 
 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset baserar sig på en systematisk översikt som publicerades 2019, 
där man bedömde effekterna av vibrationsstimulering på smärta och ångest 
hos barn vid åtgärder som involverar stick. 21 randomiserade och kontrolle-
rade undersökningar inkluderades i översikten (n = 1727 barn). Undersök-
ningarna gällde barn i åldern 15 dagar till 18 år, som genomgick olika åtgär-
der som involverar stick. Smärtan bedömdes med hjälp av indikatorer som 
baserade sig på barnens egen bedömning eller på barnets beteende, med 
vilka vårdpersonalen, föräldrarna eller forskarna bedömde barnens smärta. 
Resultaten av översikten kombinerades med en metaanalys, och det meto-
dologiska genomförandet beskrivs i den ursprungliga publikationen.* 
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