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SAMMANFATTNING 

Mycket vanlig inom sluten hälso- och sjukvård är vård av barn som är utsatta för smärta 

orsakad av ingrepp och procedurer. Smärta i samband med sjukdom eller medicinisk vård kan 

leda till betydande och livslånga fysiologiska och psykologiska konsekvenser. Därför är det 

viktig med adekvat smärtbedömning och behandling. Detta är en utmaning och kräver mycket 

erfarenhet av sjukvårdspersonal. Särskilt hos prematura barn, spädbarn och barn i åldern upp till 

sex år vilka inte än har förmåga att uttrycka sig verbalt är detta av vikt. Därför kan man använda 

sig av en smärtskattningsskala. Smärtbedömningen är mer objektiv och information om barnens 

smärta kan som ett värde tydlig dokumenteras och åtgärder utvärderas.  

Syftet med denna forskningsöversikt var att belysa vilka skattningsskalor som kan användas för 

bedömning av smärta hos barn (0-6 år) inom sluten hälso- och sjukvård. En forskningsöversikt 

genomfördes efter en litteratursökning av vetenskapliga artiklar via databaserna Cinahls och 

PubMed och en manuell artikelsökning. Totalt inkluderades 16 primärartiklar i studien, vilka 

granskades avseende kvalitet och vetenskaplig klassificering.  

I resultatet framkom att smärtskattningsskalor kan användas för granskning av smärta hos barn 

inom sluten hälso- och sjukvård. Alla dessa skalor har påvisat validitet och majoriteten även 

reliabilitet. Sex av dessa har visat till och med hög reliabilitet. I tre studier har skalorna visat 

klinisk nytta och genomförbarhet i praktiken. Undersökningsgrupper varierade avseende antal 

deltagare och deras egenskaper. Bara i sex studier var antalet deltagare mer än 100 barn. I åtta 

studier bestod undersökningsgruppen av för tidigt födda barn i olika gestationsålder och 

spädbarn. I tre utfördes smärtbedömning i samband med analgetikaadministration. I fem studier 

granskades barnen före, under och/eller efter en smärthändelse. I tre studier undersöktes några 

barngrupper även för att bedöma långvarig smärta.   

Slutsatsen blev att smärtskattningssskalorna har visat tillförlitlighet och giltighet, men bara i tre 

av dessa studier undersöktes den kliniska nyttan och genomförbarheten i praktiken.  
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INLEDNING 

Författaren blev intresserad av ämnet barn med smärta vid arbete som sjuksköterska på en 

neonatalavdelning eftersom det är svårt att bedöma barnens smärta. Denna studie ska belysa vad 

som finns beskrivet i litteraturen angående skattningsskalor som kan användas för bedömning 

av smärta hos barn (0-6 år) inom sluten hälso- och sjukvård. 

BAKGRUND 

Smärta hos barn 

Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker vård. Enligt Olsson och Jylli (2001) 

kan smärta vara en positiv varningssignal och kan ge information om att något är felaktigt och 

bör åtgärdas i tid. Smärta kan även ha en negativ innebörd som vid kroniska sjukdomar eller 

procedursmärta. Werner och Leden (2010) framförde att smärta är komplex och består av olika 

komponenter: fysiologiska, psykologiska och kognitiva. Vuxna kan på grund av sin kognitiva 

förmåga bättre förstå och värdera smärtans betydelse än barn (a.a.). Vuxna har logiskt tänkande 

som gör att de kan placera smärtan i ett sammanhang och utvärdera smärtan och hotet. Smärtan 

blir begriplig (Tveiten, 2000). Barn reagerar mer emotionellt. Smärtstimuli utgör en skada mot 

kroppen och kan upplevas som ett allvarligt hot mot säkerhet och liv (Werner & Leden, 2010). 

På grund av livlig fantasi styrs barn av ett känslomässigt system vilket leder till rädsla och i sin 

tur ofta kan förstärka smärta (Werner & Strang, 2003). Dessutom skiljer sig barns uttryck, sätt 

att tänka och formulera sig från de vuxnas. Detta är för att barnen befinner sig i olika 

utvecklingsnivåer. Kunskapen om barnets utveckling är nödvändig för att förstå det individuella 

barnets behov (Jerlang, Egebjerg, Halse, Jonassen, Ringstedt, Wedwil et al., 2008). Därtill 

kommer att barnets utvecklingsnivå och dess tidigare erfarenheter av smärta är avgörande för 

hur barn tolkar, upplever och hanterar smärta. En stor betydelse har också omgivningens 

bemötande. Ålder och erfarenhet påverkar likaså barns smärtupplevelse. Mindre barn kan vara 

rädda för att bli övergivna. Barn mellan fem och tio år kan vara rädda för själva smärtan. Äldre 

barn kan tänka på framtiden och följderna av en sjukdom (Olsson & Jylli, 2001). 

Smärtstimuli hos nyfödda barn kan leda till fysiologiska eller beteendemässiga förändringar 

som återspeglar deras smärtupplevelse. Detta är deras sätt att förmedla sin smärta till andra. 

Dessutom har prematura barn en lägre smärttröskel i jämförelse med fullgångna och äldre barn 

(Lagercrantz, Helström-Westas & Norman, 2008).  

Ofta förekommande på sjukhuset är vård av barn som utsatts för smärta orsakad av ingrepp och 

procedurer. Med procedurer inom sjukvården menas till exempel smärta som uppstår under 

blodprovstagning, läkemedelsinjektioner, vaccinationer, sårvård, lumbalpunktioner och 

benmärgsaspirationer (Werner & Leden, 2010). Walden och Carrier (2009) medger att 

förekommande procedurer på en neonatalavdelning framkallar smärta och obehag, men är ändå 

medicinskt nödvändig och oundviklig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Young (2005) konstaterade att smärta och ångest hos barn orsakade av mediciniska procedurer 

utgör en betydande del av barnets genomsnittliga upplevelse av smärtsamma händelser.  

Vetskapen om att proceduren är ofarlig gör att kroppens system blockerar smärtupplevelsen och 

då gör det inte lika ont (Werner & Strang, 2003). Procedurrelaterad smärta kan vara mer eller 

mindre intensiv, men varje smärtupplevelse är subjektiv. Psykologisk vård och tröst är 
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avgörande för barnens välbefinnande och inte bara den farmakologiska smärtbehandlingen 

(Werner & Leden, 2010).  

Smärtbedömning och hantering av barn är en utmaning och kräver mycket erfarenhet av 

sjukvårdspersonalen. Det är svårt att bedöma och förstå barnets smärta och smärtupplevelse. 

Kunskapen inom området har utvecklats enormt under senaste tiden (Werner & Leden, 2010). 

Enligt Redke (2000) relaterar mindre barn sin smärta ofta till sin egen värld. Följden är att det 

kan vara svårt för en vuxen att förstå deras smärtbeskrivningar. 

Tidigare uppfattningar om barnens upplevelse av smärta 

Enligt Werner och Leden (2010) trodde man tidigare att spädbarn inte kunde ha någon 

smärtupplevelse eftersom de har ett omoget nervsystem. Därför användes inga anestesimedel 

och mycket lite analgetika vid operationer hos för tidigt födda eller fullgångna barn. Senare har 

det visat sig att dessa uppfattningar har varit felaktiga. Enligt Olsson och Jylli (2001) var man 

tidigare också övertygad om att små barn saknade smärtminne och att upplevelser tidigt i livet 

inte hade några effekter på längre sikt. Forskning visar emellertid att även de minsta barnen har 

kapacitet att lagra tidiga minnen, tveksamhet råder dock om hur det är med det medvetna 

minnet.  

Olika smärttyper 

Jämfört med vuxna har barn ett annat spektrum av smärttyper (Werner & Leden, 2010). De kan 

t.ex. delas in i akut smärta, idiopatisk smärta och långvarig eller återkommande smärta. 

Akut smärta 

Den akuta smärtan kommer vid en mekanisk, kemisk eller termisk skada i vävnaden. 

Smärtreceptorerna stimuleras i vävnaden och leds vidare till det centrala nervsystemet. Smärtan 

kan upplevas som diffus eller som väl lokaliserbar. Vid neurogen smärta är nervsystemet 

skadad och kan leda till en brinnande och huggande smärta. En nervskada som t.ex. en 

plexusskada, kan uppstå i samband med en traumatisk förlossning (Olsson & Jylli, 2001). Några 

andra exempel på akut smärta är postoperativ smärta och procedurrelaterad smärta (Werner & 

Leden, 2010).  

Idiopatisk smärta 

Idiopatisk smärta saknar en klar identifierbar orsak och framstår ibland som överdriven. Det är 

inte ovanligt att man hos barn inte finner en fysiologisk orsak till smärtan, till exempel kolik, 

buksmärta och huvudvärk (Olsson & Jylli, 2001). 

Långvarig eller återkommande smärta 

Ett antal barn lider av långvarig eller återkommande smärta. Juvenil kronisk artrid (JCA), 

sicklecellanemi, cystisk fibros och aids är exempel på långvariga organiska sjukdomar. JCA 

leder till ett reumatiskt, inflammatoriskt tillstånd med mycket allvarlig smärta och lidande. 

Cystisk fibros är påfrestande och dessa barn behöver ofta genomgå operationer och procedurer. 

De behöver mycket tid av sjukvårdpersonalen för att få information och för att skapa förtroende.  

Återkommande smärtor som migrän och huvudvärk av spänningstyp är inte ovanliga hos barn 

och tonåringar (Werner & Leden, 2010). 

Vid psykogen smärta kan barn uppleva en spridd sveda, värk och en brännande känsla. Smärtan 

har inget kroppsligt underlag och orsaken utgörs av psykologiska faktorer. Psykogen smärta kan 

vara en reaktion på en smärtsam händelse (Olsson & Jylli, 2001). 
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Förebyggande åtgärder mot smärta 

Många olika behandlingar förorsakar smärta på sjukhuset. Därför är det särskilt viktigt att 

förbereda barn och deras föräldrar före proceduren. Förutom förebyggande smärtlindring 

behöver barn tillräcklig åldersanpassad information och tillfälle att ställa frågor. De behöver 

information om sjukdomen för att bättre kunna hantera situationen. För att minska 

smärtupplevelsen kan det hjälpa att avleda barns uppmärksamhet från den förestående 

proceduren (Olsson & Jylli, 2001). 

Enligt Werner och Leden (2010) finns det några förebyggande åtgärder som hjälper att förbättra 

barnens situation efter operationen. Smärthantering i samband med operationer börjar redan 

preoperativt. Föräldrarna och barnen har ett stort informationsbehov som vårdpersonalen kan 

möta med förklarande bilderböcker eller förberedelse med lekterapi. Även webbaserad 

information kan stödja och lugna barnens närstående. Föräldrars oro överförs ofta till barnet. Ett 

barn som känner sig lugnt och tryggt före operation mår troligtvis bättre efteråt (a.a.). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Syftet med Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är att 

tydliggöra professionen och yrkesutövandet, och på så sätt medverka till att göra vården bättre 

och mer säker för patienten. I kompetensbeskrivningen tas flera områden upp. Sjuksköterskan 

skall också ha förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov och, om förändringar i 

tillståndet uppstår, kunna värdera och åtgärda dessa. Hon skall också med respekt och lyhördhet 

kunna kommunicera med patient och närstående (Socialstyrelsen, 2005). ”Sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt att lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s.3). 

Ur omvårdnadsperspektivet har sjuksköterskan stort ansvar angående smärthantering, 

smärtanalys och behandling. I smärtanalysen ingår även bedömningen av smärtans intensitet, 

lokalisation, karaktär och duration. Därefter följer smärtbehandling och utvärdering av vidtagna 

åtgärder. Även en korrekt dokumentation ingår i omvårdnadsarbetet enligt svensk lag (Werner 

& Leden, 2010). 

För att bättre kunna ta hand om underburna barn kan sjukvårdspersonalen använda sig av 

omvårdnadsfilosofin som kallas Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 

Program (NIDCAP). Det är en familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatal vård och ett 

observations- och vårdprogram. När det gäller vård av prematura barn enligt NIDCAP är det 

sjuksköterskans ansvar att undervisa föräldrar. Vårdpersonalen och föräldrar observerar och 

tyder hur barn signalerar välbefinnande, stress och obehag. För tidigt födda barn har svagare 

signaler än fullgångna barn. Barnet kan aktivt vara delaktigt i sin egen utveckling genom att 

visa med kroppsspråk och fysiologiska parametrar hur mycket av de externa stimuli de kan 

tolerera. Med externa stimuli menas ljud, ljus och aktivitet. För utvecklingsstödjande vård enligt 

NIDCAP krävs väl utbildad personal. Sedan kan vårdpersonalen stödja och handleda 

föräldrarna på en intensivvårdsavdelning (Lagercrantz et al., 2008). Kleberg, Westrup, 

Stjiernqvist och Lagercrantz (2002) konstaterade att vård enligt NIDCAP har en positiv 

inverkan på den kognitiva utvecklingen hos prematurfödda barn i yngre gestationsålder än 32 

veckor. Detta har visat sig i en ettårig-uppföljningstudie. Enligt Westrup, Böhm, Lagercrantz 

och Stjernqvist (2004) har vård baserad på NIDCAP även positiva effekter på beteendet i 

förskoleåldern i ett urval av barn som fötts mycket för tidigt. Det är även sjukvårdspersonalens 

ansvar att förbättra omhändertagandet av nyfödda barn i samband med procedurer (Lagercrantz 
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at al., 2008). De flesta sjuksköterskor på en neonatalavdelning har den uppfattningen att 

prematura barn har förmågan att känna smärta, även om de inte kan uttrycka den (Pölkki et al., 

2010). Dessutom utvecklas barns smärthämmande system senare hos prematura barn än hos 

fullgångna (Werner & Leden, 2010). 

Konsekvenser av smärta 

De psykologiska konsekvenserna av obehandlad smärta är flera och smärta hos barn är 

ohälsosamt och bör undvikas (Werner & Strang, 2003). Akut och kronisk smärta i samband 

med sjukdom eller medicinisk vård kan leda till betydande och livslånga fysiologiska och 

psykologiska konsekvenser som hos barn kan sätta spår och påverka barnets framtida 

smärtupplevelse (Olsson & Jylli, 2001; Walden & Carrier, 2009; Werner & Leden, 2010). På en 

intensivvårdsavdelning förekommer upprepade smärtsamma procedurer som senare under 

barndomen kan leda till en ökad smärtmedvetenhet hos barn (Lagercrantz et al., 2008). Även 

Young (2005) menar att otillräcklig smärtlindring samt ångest i barndomen har negativa 

effekter angående smärttoleransen och smärtreaktionerna på lång sikt. Walker (2008) 

konstaterade att en skada på det utvecklade nervsystemet, vilken uppkommer i början av livet, 

kan göra att ett barn reagerar på olika sätt i samband med smärta, vilket kan leda till livslånga 

konsekvenser. När det gäller kronisk smärta hos barn kan livskvaliteten påverkas negativt vilket 

kan leda till sociala och emotionella konsekvenser för barnet och familjen (a.a.). Om ett barn 

lider av smärta, finns det risk för minskad rörlighet, att barnet inte vill äta, nedstämdhet och 

kraftlöshet (Werner & Strang, 2003). 

Upprepad och obehandlad smärtstimuli hos för tidigt födda barn kan kortfristigt leda till sämre 

syremättnad och ökad hjärtfrekvens. Smärta kan även försvaga immunsystemet och därmed öka 

känsligheten för infektioner. Dessutom kan smärta vara en orsak till en förhöjning av 

intrakraniellt tryck. Följden blir en ökad risk för intraventrikulära blödningar (Walden & 

Carrier, 2009). Smärta och obehag leder också till stressreaktioner och energiförbrukning. Hos 

nyfödda barn, som upprepade gånger blir utsatta för smärta, kan det till och med uppstå ett 

hypersensitivt tillstånd. Detta betyder att de inte kan särskilja på smärta och beröring i det 

drabbade området. Det kan röra sig om gamla intravenösa ingångar och den omgivande 

vävnaden. Smärtutsatta områden kan förbli hypersensitiva långt efter neonatalperioden 

(Lagercrantz et al., 2008). 

Smärtskattning   

För vårdpersonal kan det vara mycket svårt att göra en adekvat smärtbedömning speciellt om 

barnet inte har ett utvecklat språk. När det gäller dessa barn är det framför allt metoder som 

observation av barnets beteende, kroppsspråk, ljud samt delvis fysiologiska reaktioner och 

cirkulatoriska förändringar som kan användas. Smärtskattningsskalor med beteendemässiga 

parametrar borde i första hand användas hos barn mellan noll och tre år. Detta är endast en del 

av en fullständig smärtskattning (Norrbrink, Lundeberg, Molin, Lund & Lundeberg, 2010). 

Även barns normala beteende bör ingå i bedömningen (Redke, 2000). Werner och Leden (2010) 

anförde att barn under tre år inte än har förmåga till självskattning. Norrbrink et al. (2010) anser 

att barn mellan fyra och sex år kan uttrycka sin smärtupplevelse verbalt vanligtvis med en 

självskattningsskala. Däremot har dessa barn inte än uppnått den kognitiva mognaden för att 

använda en visuell analog skala (VAS). Hos barn mellan sju och tio år används en 

självskattningsskala, till exempel en ansiktsskala. Genom att låta barn peka på ett ansikte kan de 

själv gradera smärtintensiteten. 
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Det finns också andra skäl varför barns självrapport är avgörande för smärtskattning. Ett 

exempel på detta är att sjukvårdspersonal och föräldrar brukar skatta smärta vid en 

smärtprocedur lägre än barnet själv (Werner & Leden, 2010). Även Zhou, Roberts och Horgan 

(2008) fick fram i sin studie att föräldrarnas och sjuksköterskans uppfattning om barns smärta 

endast bör betraktas som en uppskattning snarare än ett uttryck för smärta. Dessutom motsvarar 

deras uppfattning inte barns självrapportering (a.a.). 

Med avseende på bedömning av postoperativa barn konstaterade Wennström & Bergh (2008) i 

sin studie att kroppsliga tecken på smärta kan vara förändringar i aktivitetsmönstret. Stelhet, 

ökat muskeltonus och upphöjda ben kan bland annat tyda på smärta. Tillkommer även 

rastlöshet, kallsvettighet, blekhet, rosig och varm hud så kan det visa tecken på att barnet har 

ont och dessutom känner sig illamående. Även hyperventilation och suckar visar åt samma håll. 

Däremot kan ett nöjt och avslappnat barn röra sig utan smärta eller är lugnt och sover mest 

(a.a.). 

Men Taylor, Robbins, Gold, Logsdon, Bird och Anand (2006) anser att det finns många brister 

angående bedömning av postoperativ smärta hos nyfödda barn. Förbättringar inom detta område 

är evidensbaserade riktlinjer, en systematisk smärtbedömning samt användning av objektiva och 

validerade smärtbedömningsmetoder (Walden & Carrier, 2009). Zhou et al. (2008) fick fram i 

sin studie att det finns ett behov av lämpliga bedömningsskalor. Författaren fann dock att 

skalorna bör vara anpassade i förhållande till barnens ålder och utveckling. Även Walden och 

Carrier (2009) påpekade att det finns en klyfta mellan forskningen och det praktiska 

genomförandet av vetenskaplig evidens inom det kliniska arbetet. Slutsatsen blir att det finns ett 

tydligt behov av ytterligare forskning angående postoperativ smärthantering (Taylor et al., 

2006).  

När det gäller forskning angående smärtbedömning konstaterade Duhn & Medves (2004) 

särskilda nyckelbegrepp vilka används för beskrivning av vissa egenskaper hos ett 

smärtskattningsinstrument. Dessa egenskaper är tillförlitligheten (Reliability), giltigheten 

(Validity), den kliniska nyttan (Clinical Utility) och lika viktig är genomförbarheten i praktiken 

(Feasibility). Ett mätinstrument, till exempel en smärtskattningsskala, kan testas i en studie för 

reliabilitet vid olika tillfällen. Om de mätningarna har en hög överensstämmelse så betyder det 

att mätsäkerheten är hög och så även reliabiliteten. Smärtskattningsskalan anses som tillförlitlig. 

Med validitet menas att ett mätinstrument mäta precis det som ska mätas. Om en 

smärtskattningsskala har god reliabilitet och validitet ska mätresultaten kunna generaliseras 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

PROBLEMFORMULERING 

International Council of Nurses (ICN) anser att: “Sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s.3). Om en människa upplever smärta är hon 

lidande. Det är sjuksköterskans uppgift att lindra lidande. För att lindra lidande och minska 

smärta måste man identifiera och bedöma smärta. Vuxna och äldre barn kan tala om att de 

upplever smärta, men mindre barn har svårt att beskriva smärta. Prematura barn, spädbarn och 

barn i åldern upp till sex år har inte än förmågan att uttrycka sig verbalt. Det är sjuksköterskans 

utmaning att bedöma barnens smärta på ett professionellt sätt för att lindra deras lidande. 

Författaren till föreliggande arbete anser det som en viktig uppgift att belysa vilka metoder som 
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kan användas för bedömning av smärta hos barn.  

SYFTE 

Syftet var att belysa skattningsskalor för bedömning av smärta hos barn (0-6 år) inom sluten 

hälso- och sjukvård. 

METOD 

Metoden som användes är en forskningsöversikt för att belysa kunskapsläget inom det valda 

forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Urvalskriterier 

Urvalsgruppen i de inkluderade artiklarna skulle vara barn från noll till sex år med smärta på 

sjukhuset. Smärtbedömningen av barnen genomfördes av vårdpersonal med hjälp av 

smärtskattningsskalor. Barn i åldern noll till sex år valdes på grund av dessa barn ännu inte 

uppnått förmåga att uttrycka sig verbalt. 

Datainsamling   

En litteratursökning av vetenskapliga artiklar genomfördes via databaserna Cinahls och 

PubMed. Följande sökord enligt MeSH-termer användes separat och i olika kombinationer 

utifrån intresseområdet: pain measurement, pediatric nursing, neonatal nursing, child, 

Preschool: 2-5 years, infant: 1-23 months, Newborn: birth-1 month. Bestämda kriterier för 

artikelsökningen var att de skulle vara engelskspråkiga artiklar och valda tidsperiod var 2001 – 

2011. Nyckelordet “Nursing” som användes är ingen MeSH-term eller CINAHL-heading. Se 

sökresultat tabell 1 och tabell 2. Även en manuell artikelsökning gjordes genom att granska 

referenslistan av relevanta artiklar. Fem artiklar inkluderades efter denna sökningsmetod. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) innehåller daterbaserna Cinahls och PubMed huvudsakligen 

vetenskapliga artiklar. Avgränsningen av problemområdet och formuleringen av sökord gav 

sedan grunden för själva litteratursökningen. 

Vid samtliga sökningar lästes titlar, abstracts och ibland resultat för att avgöra om artiklarna 

svarade mot syfte. Inklusionskriterierna var att studierna skulle handla om barn (0-6 år) med 

smärta och sjuksköterskans bedömning med hjälp av bedömningsskalor eller -instrument. 

Dessutom granskades om bedömningsskalorna testades för reliabilitet och validitet. Artiklarna 

skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vara förhandsgranskade, skrivna på engelska 

och abstract skulle finnas tillgängligt via databasen. Exkluderade artiklar svarade inte på 

studiens syfte och frågeställningen, var litteratursammanställningar eller uppfyllde inte 

inklusionskriterierna.  
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Tabell 1: Sökresultat i databas PubMed utifrån nyckelord. 

 

Datum 

2011-04-06 

Sökord/MeSH-

term 

Antal träffar Antal granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

 Pain 

Measurement 

46406   

 Pediatric Nursing 14100   

 Neonatal Nursing 2777   

 Pediatric Nursing 

AND Pain 

measurement 

 

Limits: published 

in the last 10 

years, English 

language 

125 12 4 

 Pediatric Nursing 

AND Neonatal 

Nursing AND 

Pain 

measurement 

 

Limits: published 

in the last 10 

years, 

English,Swedish, 

English Abstract, 

Journal Article 

50 5 2 
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Tabell 2: Sökresultat i databas CINAHL utifrån nyckelord. 

 

Datum 

2011-04-06 

Sökord/MeSH-

term 

Antal träffar Antal granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

 Pain 

Measurement 

3 086   

 Nursing 396 933   

 Pain 

Measurement 

AND Nursing 

 

1 102   

 Pain 

Measurement 

AND Nursing 

Limits: Abstract 

Available; 

Published Date 

from: Jan.2001-

Jan.2011; 

English 

Language; Age 

Groups: Child, 

Preschool: 2-5 

years 

28 3 3 

 Pain 

Measurement 

AND Nursing 

Limits: Abstract 

Available; 

Published Date 

from: Jan.2001-

Jan.2011; 

English 

Language; Age 

Groups: Infant: 

1-23 months  

29 5  

 Pain 

Measurement 

30 8 2 
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AND Nursing 

Limits: Abstract 

Available; 

Published Date 

from: Jan.2001-

Jan.2011; 

English 

Language; Age 

Groups: Infant, 

Newborn: birth-1 

month 

2011-06-07 Neonatal nursing 1696   

 Pediatric nursing 4222   

 Pain 

Measurement 

And Neonatal 

nursing  

Limits: Abstract 

Available; 

Published Date 

from: Jan.2001-

Jan.2011; 

English 

Language; 

Infants 

3   

 Pain 

Measurement 

And Pediatric 

nursing  

Limits: Abstract 

Available; 

Published Date 

from: Jan.2001-

Jan.2011; 

English 

Language; 

Infants 

7   

 

Söktabell enligt Forsberg & Wengström (2008) 
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Dataanalys 

Efter artikelsökningen läste författaren till föreliggande arbete de inkluderade artiklarna. Sedan 

användes en forskningsmatris för granskning och redovisning och ett bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). Se bedömningsunderlaget i bilaga I 

och forskningsmatrisen i bilaga II. 

Samtliga artiklars innehåll granskades av författaren för att se på vilket sätt sjuksköterskor 

bedömer ett barns smärta och vilka metoder som används vid smärtskattning. Författaren 

undersökte om de olika skattningsskalorna testades för reliabilitet och validitet och i vilka 

patientgrupper de testades. Resultatet presenteras i löpande text och i form av tabeller. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författaren gjorde innan denne påbörjade studien etiska övervägande enligt vetenskapsrådets 

riktlinjer för god medicinsk forskning (Vetenskapsrådet, 2001). 

Den föreliggande studien är en forskningsöversikt som är baserad på redan publicerade 

vetenskapliga artiklar. Alla utvalda artiklar som ingår i studien har redan fått tillstånd av en 

etisk kommitté eller har genomgått etiska överväganden. Författaren kontrollerade att detta 

framgår tydligt i själva artiklarna. Resultaten presenterades, även de som inte stöder författarens 

egen åsikt. (Forsberg & Wengström, 2008). 

RESULTAT 

Studien sammanställde resultatet av sexton inkluderade artiklar. Artiklarna granskades med 

fokus på vilka skattningsskalor sjuksköterskor använder för bedömning av smärta hos barn (0-6 

år) inom sluten hälso- och sjukvård. Dessutom undersöktes om skalorna har testats för 

reliabilitet, validitet, användning i klinisk rutin och i vilka patientgrupper de testades. Resultatet 

av granskningen presenterades i löpande text och i form av tabeller. Se tabell 3. 

De arton identifierade smärtskattningsskalorna presenterades i tabell 3. Alla dessa skalor har 

påvisat validitet och majoriteten även reliabilitet. Sex av dessa har visat till och med hög 

reliabilitet. I tre studier har skalorna visat den kliniska nyttan och genomförbarheten i praktiken. 

Undersökningsgrupper varierade avseende antal deltagare och deras egenskaper. Bara i sex 

studier var antalet deltagare mer än 100 barn. I åtta studier bestod undersökningsgruppen av för 

tidigt födda barn i olika gestationsålder och spädbarn. I tre utfördes smärtbedömning i samband 

med analgetikaadministration. I fem studier granskades barnen före, under och/eller efter en 

smärthändelse. I tre studier undersöktes några barngrupper även för att bedöma långvarig 

smärta.   

Smärtskattningsskalor som kan användas för bedömning av smärta hos barn (0-6 år) 

inom sluten hälso- och sjukvård 

Utifrån de sexton inkluderade vetenskapliga artiklarna identifierades följande 

smärtskattningsskalor för att konstatera smärta och lidande hos barn:  

Derbyshire Children’s Hospital Paediatric Pain Chart (DPC) 

Pain Assessment Tool (PAT)  
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COMFORT- skala, COMFORT-B, COMFORTneo 

FLACC-skala, FLACC-skala, modifierad 

Premature Infant Pain Profile (PIPP) 

Cry, Requires oxygen, Increased vital signs, Expression, Sleeplessness (CRIES)-skala  

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 

Children’s and Infants Postoperative Pain Scale (CHIPPS) 

Behavioural Observational Pain Scale (BOPS) 

Échelle Douleur Inconfort Nouveau-Né, neonatal pain and discomfort scale (EDIN) 

Multidimensional Assessment Pain Scale (MAPS) 

Neonatal pain, agitation and sedation scale (N-Pass) 

Pain Assessment Scale for preterm infants (PASPI) 

Pain Assessment in Neonates (PAIN) 

Visual Analogue Scale (VAS) 

Toddler Preschooler Postoperative Pain Scale (TPPPS) 

Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) 

Numeric Rating Scale (NRS) 

Wong-Baker FACES-skala 

 

MAPS-skala (Multidimensional Assessment Pain Scale)  

I en studie testades MAPS-skalan för validitet. Sjuksköterskor genomförde smärtbedömningar 

med skattningsskalan. Studiegruppen omfattade 20 barn i åldern mellan fyra dagar och 31 

månader. De hade hjärt-, buk-, bröst-, skall- och andra operationer. Dessutom hade alla barn en 

kontinuerlig morfininfusion och majoriteten var intuberad och ventilerad vid 

observationstillfällena. Smärtbedömningar gjordes inom de första 24 timmarna efter 

operationen. MAPS-skalan påvisade klinisk genomförbarhet och validitet (Ramelet, Rees, 

McDonald, Bulsara & Abu-Saad, 2007). 

DPC (Derbyshire Children´s Hospital Paediatric Pain Chart) 

DPC är en smärtbedömningsskala som testades i en studie för reliabilitet och validitet. 

Urvalsgruppen var 40 barn mellan ett och fem år gamla. De genomgick en rad olika kirurgiska 

ingrepp av mindre karaktär, till exempel bråckreparation, excision av cysta och diverse andra 

operationer. Av de 40 barnen behövde 19 smärtlindring och de bedömdes före och efter 
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analgetikaadministration med DPC och TPPPS-skala (Toddler Preschooler Postoperative Pain 

Scale) samtidigt. Validitet och reliabilitet påvisades i urvalsgruppen (Peden, Vater & Choonara, 

2003). 

COMFORT- skala  

På en pediatrisk intensivvårdsavdelning genomfördes en studie där Comfort-skalan testades för 

reliabilitet. Studieresultaten stödjer tillförlitligheten av Comfort-skalan vid användning av 

barnsjuksköterskor med olika pedagogiska erfarenheter. De smärtbedömde 55 barn mellan en 

månad och 18 år (medelålder 27 månader) med hjälp av COMFORT-skalan. Barnen hade 

normal muskelfunktion, stabila vitalfunktioner och fick mekanisk ventilation. Dessutom 

krävdes en arteriell infart för inkludering. Merparten (82 procent) som uppfyllde kravet var 

postoperativa patienter (Bear & Ward-Smith, 2006). 

COMFORTneo-skala 

COMFORTneo testades i en studie för reliabilitet och validitet på en neonatalavdelning. 

Studiegruppen omfattade 286 för tidigt födda och fullgångna barn. Mindre än hälften av barnen 

(41 procent) hade inte fått analgetika alls och 32,2 procent hade aldrig fått mekanisk ventilation. 

Barnen smärtbedömdes inte under akuta smärtfulla händelser, eftersom COMFORTneo-skalan  

endast testades för barn med långvarig smärta. COMFORTneo-skalan har påvisat validitet och 

hög reliabilitet för bedömning av barn med långvarig smärta (van Dijk, Roofthooft, Anand, 

Guldemond, de Graaf, Simons et al., 2009). 

FLACC-skala 

FLACC-skalan testades i en studie för validitet på en av fem pediatriska vårdenheter: en 

pediatrisk intensivvårdsavdelning, en postanestetisk vårdenhet, en operation/trauma-enhet, en 

hematologisk/onkologisk enhet och en spädbarnsenhet. Patientgruppen som smärtbedömdes 

bestod av 147 barn under tre år. Alla barn upplevde smärta utifrån sjuksköterskans kliniska 

bedömning och ordinerades analgetika för smärtlindring. Flacc-skalan har visat validitet och 

reliabilitet för smärtbedömning hos barn med operation, trauma, cancer eller annan sjukdom. 

Sjuksköterskor ansåg att Flacc-skalan var lättanvändbar i praktiken (Manworren & Hynan, 

2003).  

I en annan studie testades FLACC-skalan för validitet på slutenvårdsenheter. Urvalsgruppen 

omfattade 30 barn mellan tre och sju år som hade genomgått olika kirurgiska ingrepp. Barnens 

egen smärtrapport med hjälp av Wong-Baker FACES-skala jämfördes med sjuksköterskans 

smärtbedömning via FLACC-skalan. Studien stödjer validitet av FLACC-skalan (Willis, 

Merkel, Voepel-Lewis & Malviya, 2003). 

Modifierad FLACC-skala (Faces, Legs, Activity, Cry och Consolability) och COMFORT-

B-skala 

Modifierad FLACC-skalan och COMFORT-B-skalan testades tillsammans i en studie för 

reliabilitet och validitet. I denna studie inkluderades 40 intuberade och ventilerade barn i åldern 

mellan noll och tio år på en pediatrisk intensivvårdsavdelning. Majoriteten av barn var under ett 

år. Smärtbedömning genomfördes postoperativt. Hälften av barnen granskades med FLACC-

skala innan och efter administration av analgetika. På grund av personalbrist utfördes bara 
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enskild observation hos sju patienter. Båda skalorna har giltighet och hög tillförlitlighet som 

smärtbedömningsskala hos intuberade och ventilerade barn (Johansson & Kokinsky, 2009). 

N-Pass-skala (neonatal pain, agitation and sedation scale) 

N-Pass-skalan testades för klinisk reliabilitet och validitet hos 46 prematura barn med långvarig 

smärta på en neonatal intensivvårdsavdelning. Barnens gestationsålder var mellan 23 och 40 

veckor. De ventilerade och/eller postoperativa spädbarnen granskades före och efter 

farmakologiska åtgärder. Sjuksköterskor utförde granskningen med N-PASS-skalan samtidigt 

och oberoende med PIPP-skalan (Premature Infant Pain Profile). Urvalsstorleken var inte 

tillräcklig för att analysera respektive grupp av prematura barn för sig. De indelades i olika 

gestationsålder. N-Pass-skalan visade klinisk validitet och hög reliabilitet hos neonatala barn 

med långvarig smärta, postoperativt under mekanisk ventilation (Hummel, Puchalski, Creech & 

Weiss, 2008). 

PAT-skala (Pain Assessment Tool)  

PAT-skalan testades i en studie för reliabilitet och validitet på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Deltagare var totalt 144 barn. Fyrtiofem procent av dem var prematura 

barn och 55 procent fullgångna spädbarn. Femtioåtta procent genomgick en neonatal operation 

och 33 procent fick ventilation. (PAT) visade sig i denna studie vara ett giltig, tillförlitlig och 

klinisk-vänlig smärtbedömningsverktyg för alla barn som vårdades på neonatala 

intensivvårdsavdelningar (Spence, Gillies, Harrison, Johnston & Nagy, 2003). 

EDIN-skala (Échelle Douleur Inconfort Nouveau-Né, neonatal pain and discomfort scale) 

EDIN-skalan testades för reliabilitet och validitet på en neonatal intensivvårdsavdelning och en 

konventionell neonatalavdelning. I studien deltog 76 prematura barn med en 

medelgestationsålder av 31,5 veckor och en medelfödelsevikt av 1667 gram. Skalans fem 

beteendemässiga smärtindikatorer var användbara för bedömning hos prematura barn med 

långvarig smärta: ansiktsuttryck, kroppsrörelse, sömnkvalitet, kvalitet av kontakt med 

sjuksköterskan och tröst. Fysiologiska indikatorer exkluderades baserande på svårigheten för 

observation under flera timmar. EDIN-skalan är en giltig och tillförlitlig bedömningsskala för 

prematura barn med långvarig smärta (Debillon, Zupan, Ravault, Magny & Dehan, 2001). 

BOPS-skala (Behavioural Observational Pain Scale) 

BOPS-skalan testades för reliabilitet och validitet på en dagkirurgisk vårdenhet eller på en 

neurokirurgisk postoperativ vårdenhet. Deltagare var 76 barn mellan ett och sju år, vilka 

genomgått olika planerade operationer. Barn som fått smärtlindring via kontinuerliga infusioner 

exkluderades i studien. Smärtbedömning genomfördes såväl före som 30 och 60 minuter efter 

analgetikaadministration. BOPS-skalan har visat en hög validitet och pålitlighet angående 

smärtbedömning hos förskolebarn postoperativt under smärtbehandling (Hesselgard, Larsson, 

Romner, Strömblad & Reinstrup, 2007). 

PIPP-skala (Premature Infant Pain Profile) 

En norsk tolkning av PIPP-skalan testades för reliabilitet och validitet på totalt 111 barn. 90 av 

dem var sjuka barn på en neonatalavdelning och 21 friska fullgångna nyfödda på en 
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förlossningsavdelning. Alla spädbarn observerades under smärthändelse och icke-

smärthändelse. Blöjbyte definierades som icke-smärthändelse. Blodprovstagning genom hälen 

och intravenös kanyl insättning definierades som smärthändelse. Endast barn på en 

neonatalavdelning fick sackaros vid smärttillfället. Den norska tolkningen av PIPP-skalan 

bedömdes vara ett pålitligt och giltigt instrument (Vederhus, Eide & Natvig, 2006). 

CHIPPS-skala (Children´s and Infants´Postoperative Pain Scale) 

En portugisisk tolkning av CHIPPS-skalan testades för reliabilitet och validitet hos totalt 100 

barn. CHIPPS-skalan har visat hög validitet och hög reliabilitet som instrument för brasilianska 

barn i en ålder mellan noll och fem år. Alla barn fick en vaccination via injektion. 

Smärtlindringsmetoder användes inte. Bedömning för akut smärta genomfördes före, under och 

efter injektionen (Alves, Carvalho, Wagner, Castoldi, Becker & Silva, 2008). 

CRIES-skala (Cry, Requires oxygen, Increased vital signs, Expression, Sleeplessness), 

CHIPPS-skala (Children´s and Infants´Postoperative Pain Scale) and NIPS-skala 

(Neonatal Infant Pain Scale) 

CRIES-skala, CHIPPS-skala och NIPS-skala testades i samma studie för reliabilitet och 

validitet. På en neonatal kirurgisk intensivvårdsavdelning granskades 22 barn i 

medelgestationsålder 39, 9 veckor. Hälften av barnen var intuberade och ventilerade efter 

operationen. Sjuksköterskorna i studien rekommenderade NIPS-skalan på grund av dess enkla 

genomförbarhet i klinisk rutin. Däremot ifrågasattes nyttan av parameter i CRIES-skalan. Det 

handlade om kravet på syrgas för att upprätthålla syremättnad över 95 procent. Alla nyfödda får 

rutinmässigt syrgas efter operationen och därför är syremättnad inte relaterad till smärta. 

Dessutom kan ökade vitala funktioner som blodtryck och hjärtfrekvens även tyda på hunger 

eller obehagskänsla. Smärtbedömningsskalorna CRIES, CHIPPS och NIPS har visat hög 

tillförlitlighet och hög validitet (Suraseranivonse , Kaosaard, Intakong, Pornsiriprasert, 

Karnchana, Kaopinpruck et al., 2006). 

PASPI-skala (Pain Assessment Scale for preterm infants) 

PASPI-skala testades för reliabilitet och validitet hos 60 barn med gestationålder mellan 27 och 

36 veckor. Barn smärtbedömdes med PASPI före, under och efter häl-stick-procedur. PASPI-

skala är ett giltigt och tillförlitligt smärtbedömningsinstrument för prematura spädbarn (Liaw, 

Yang, Chou, Yin, Chao & Lee, 2011). 

PAIN-skala (Pain Assessment in Neonates) 

PAIN-skalan testades för validitet på en neonatalavdelning och step-down-enhet. 

Undersökningsgruppen omfattade 196 barn i gestationsålder mellan 26 och 47 veckor. 

Minoriteten av dessa barn genomgick en smärtupplevelse i form av stick i hälen eller sugning 

cirka 30-60 minuter före smärtbedömning. PAIN-skalan är en validerad skala för 

smärtbedömning av nyfödda barn (Hudson-Barr, Capper-Michael, Lambert, Palermo, Morbeto 

& Lombardo, 2001). 
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Tabell 3: Sammanställning av smärtskattningsskalor och testning för validitet och reliabilitet i 

denna forskningsöversikt 

Smärtskattningsskala Antal 

studier 

Testning för 

validitet 

Testning för 

reliabilitet 

MAPS-skala (Multidimensional Assessment 

Pain Scale) 

1 x  

DPC-skala (Derbyshire Children´s Hospital 

Paediatric Pain Chart) 

1 x x 

COMFORT- skala 1  x 

COMFORT-B-skala 1 x x 

FLACC-skala (Faces, Legs, Activity, Cry och 

Consolability) 

2 x 

x 

 

Modifierad FLACC-skala (Faces, Legs, 

Activity, Cry och Consolability) 

 

1 x x 

N-Pass-skala (neonatal pain, agitation and 

sedation scale) 

 

1 x x 

PAT-skala (Pain Assessment Tool)  

 

1 x x 

EDIN-skala (Échelle Douleur Inconfort 

Nouveau-Né, neonatal pain and discomfort 

scale) 

 

1 x x 

BOPS-skala (Behavioural Observational Pain 

Scale) 

1 x x 

PIPP-skala (Premature Infant Pain Profile) 

norsk tolkning 

1 x x 

CHIPPS-skala (Children´s and 

Infants´Postoperative Pain Scale) 

portugisisk tolkning 

1 x x 
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CHIPPS-skala (Children´s and 

Infants´Postoperative Pain Scale) 

 

1 x x 

NIPS-skala (Neonatal Infant Pain Scale) 

 

1 x x 

CRIES-skala (Cry, Requires oxygen, Increased 

vital signs, Expression, Sleeplessness) 

 

1 x x 

COMFORTneo skala 

 

1 x x 

PASPI-skala (Pain Assessment Scale for 

preterm infants) 

1 x x 

PAIN-skala (Pain Assessment in Neonates) 1 x  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En forskningsöversikt valdes i denna studie som metod för att få svar på forskningsfrågor i 

vetenskapliga artiklar. De inkluderade studierna identifierades efter en datainsamling via 

databaserna CINAHL och PubMed med hjälp av nyckelord och även via en manuell sökning. 

Möjligtvis har författaren på grund av ovana att söka i databaser inte använt rätt sökord.  

De inkluderade studierna var från USA, UK, Australien, Brasilien, Nederländerna, Frankrike, 

Thailand, Taiwan, Norge och Sverige. Förutom EDIN-skalan och BOPS-skalan var alla på 

engelska. EDIN-skalan var från Frankrike, BOPS-skalan var den enda svenska skalan, men 

presenterades i studien på engelska. De andra skalorna fanns inte översatta till svenska i 

studierna. Författaren till föreliggande studie anser att skattningsskalorna borde fungera även 

under svenska förhållanden. 

Majoriteten av artiklarna besvarar inte vilka styrkor och/eller svagheter som kunde observeras 

vid användande av smärtbedömningsskalorna. Möjligtvis kan en annan metod såsom enkäter 

och intervjuer av sjuksköterskor ha givit svaret på denna fråga.  

De flesta studier granskade få patienter, vilket kan har gett otillräcklig statistisk styrka. 

Tidsintervallen 2001 – 2011 valdes för att artiklarna skulle vara så aktuella som möjligt. 

Urvalsgruppen i de inkluderade artiklarna skulle vara barn från noll till sex år på grund av att 

barn ännu inte uppnått förmåga att uttrycka sig tillräckligt verbalt. Men författaren inkluderade 

även fyra artiklar med barn som är äldre än sex år p.g.a. att det var svårt att hitta artiklar med 

barn inom en så exakt åldersgräns. Det fanns inte så många studier som svarade på syftet.  
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De inkluderade artiklarna är skrivna på engelska och lexikon användes vid översättning, men 

feltolkningar p.g.a. vissa språksvårigheter kan inte uteslutas. 

Resultatdiskussion 

Självskattning 

Willis et al. (2003) använde i sin studie för validering av FLACC-skalan själv-

smärtskattningsinstrumentet Wong-Baker FACES-skala för barn mellan tre och sju år. Werner 

och Leden (2010) konstaterade senare i en studie att barn i treårsåldern har mognat och kan så 

småningom gradera smärta och därmed har förmågan till självskattning. Norrbrink et al. (2010) 

anser att barn mellan fyra och sex år kan uttrycka sin smärtupplevelse verbalt vanligtvis med en 

självskattningsskala. 

Bedömning av postoperativa barn 

I föreliggande studie inkluderades åtta artiklar vilka har testat olika smärtbedömningsskalor för 

validitet och reliabilitet hos postoperativa barn (Spence et al., 2003; Ramelet et al., 2007; Peden 

et al., 2003; Bear & Ward-Smith, 2006; Willis et al., 2003; Johansson & Kokinsky, 2009; 

Hesselgard et al., 2007 och Suraseranivonse et al., 2006). Wennström och Bergh (2008) 

konstaterade kroppsliga tecken på postoperativ smärta hos barn mellan tre och sex år gamla. 

Symptom som förändringar i aktivitetsmönstret, ökat muskeltonus, rastlöshet, hyperventilation 

eller blekhet kan tyda på smärta. Norrbrink et al. (2010) anser att för vårdpersonal kan det vara 

mycket svårt att göra en adekvat smärtbedömning speciellt om barnet inte har ett utvecklat 

språk. När det gäller dessa barn är det framför allt metoder som observation av barnets 

beteende, kroppsspråk, ljud samt delvis fysiologiska reaktioner och cirkulatoriska förändringar 

som kan användas. Enligt Redke (2000) ska dessutom barnets normala beteende ingå i 

bedömningen. Dock Taylor et al. (2006) menar att det finns många brister angående bedömning 

och lindring av postoperativ smärta hos nyfödda barn. Författaren anser vidare att det behövs 

förbättringar genom användning av objektiva och validerade smärtbedömningsmetoder. 

Effekten av analgetika 

I tre olika studier granskades barnens reaktion på vidtagna åtgärder i form av 

analgetikaadministration. Det vill säga att smärtvärdering via bedömningsskalor genomfördes 

före och efter analgetikaadministration (Peden et al., 2003; Hummel et al., 2008 och Hesselgard 

et al., 2007). Werner och Leden (2010) anser att smärtbehandling och utvärdering av vidtagna 

åtgärder ingår bland annat i sjuksköterskans ansvarsområde. Författaren till föreliggande studie 

genomförde smärtskattning med EDIN-skalan och ALPS-skalan. Båda skalorna är lätta att 

använda och dokumentera i praktiken och därmed blir dokumentation angående smärthantering 

tydlig och åskådlig.  

Långvarig smärta 

I en studie testades COMFORTneo-skalan hos barn med långvarig smärta på en 

neonatalavdelning. De smärtbedömdes inte under akuta smärtfulla händelser, det vill säga under 

akut smärta (van Dijk et al., 2009). Werner och Leden (2010) konstaterade att ett antal barn led 

av långvarig eller återkommande smärta som är relaterad till upprepade operationer eller 

procedurer. Ett exempel som är relaterat till långvarig organisk sjukdom kan vara juvenil 

kronisk artrid (JCA), sicklecellanemi, cystisk fibros och aids. 

Praktisk genomförbarhet 

Suraseranivonse et al. (2006) fick fram i sin studie att sjuksköterskor rekommenderade NIPS-
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skalan på grund av dess enkla genomförbarhet i klinisk rutin. Dessutom anser författaren att 

denna skala är ett giltigt och tillförlitligt smärtbedömningsinstrument. Även FLACC-skalan 

(Manworren & Hynan, 2003) har visat klinisk användbarhet och MAPS-skalan (Ramelet et al., 

2007) klinisk genomförbarhet. Walden och Carrier (2009) anser att det finns en klyfta mellan 

forskningen och det praktiska genomförandet av vetenskaplig evidens inom det kliniska arbetet. 

Författaren till föreliggande arbete anser utifrån egna erfarenheter att arbetsbelastningen på en 

neonatalavdelning är hög. Dessutom kan personalbrist förekomma, vilket kan leda till 

otillräcklig tid för prematura barn. Mot bakgrunden att smärtbedömning är tidskrävande är det 

ännu viktigare att ett bedömningsinstrument är enkelt att hantera i det dagliga arbetet. Det är 

viktigt att ett smärtskattningsinstrument är testat för validitet och reliabilitet, men en testning för 

klinisk genomförbarhet och användbarhet är lika viktig. 

Smärta 

I en studie smärtbedömdes barn med PASPI-skala före, under och efter en blodprovstagning via 

hälen (Liaw et al., 2011). Även Alves et al. (2008) konstaterade smärta hos barn i samband med 

vaccinationer. Slutligen observerade Vederhus et al. (2006) spädbarn under smärthändelse och 

även under icke-smärthändelse med PIPP-skala. Blodprovstagning genom hälen och intravenös 

kanylinsättning definierades i denna studie som smärthändelse. Enligt Werner och Leden (2010) 

kan procedurer inom sjukvården som blodprovstagning, läkemedelsinjektioner och 

vaccinationer orsaka akut smärta hos barn. Walden och Carrier (2009) menar att de smärtsamma 

procedurerna på en neonatalavdelning ändå är medicinisk nödvändig och oundviklig. Däremot 

kan upprepade och obehandlade smärtstimuli kortfristlig leda till sämre syremättnad och ökande 

hjärtfrekvens och i sin tur kan öka krav på hjärtsystemet. Därtill kommer att smärta kan 

försvaga immunsystemet och därmed öka känsligheten för infektioner. Tilläggas kan att smärta 

och obehag leder till stressreaktioner och energiförbrukning hos barn (Lagercrantz at al., 2008). 

Även Olsson och Jylli (2001) konstaterade att tidigare smärtupplevelser kan sätta spår och 

påverka barnets framtida smärtupplevelse. Författaren till föreliggande arbete anser att 

omhändertagande enligt NIDCAP i samband med smärtsamma procedurer är viktig för 

prematura barn. För smärtlindring och välbefinnande är det avgörande att barnet är nymatat, får 

glukoslösning i munnen, erbjuds napp och hålls av föräldrar eller vårdpersonal. 

Det visade sig att tre studier har granskat samma smärtbedömningsinstrument för reliabilitet och 

validitet. I en studie var antalet deltagare (n=147) tillräcklig stort och alla barn hade smärta 

enligt sjuksköterskans bedömning och var under tre år gamla (Manworren & Hynan, 2003). I en 

annan studie valdes en betydligt mindre patientpopulation på 30 barn och dessutom var de äldre 

mellan tre och sju år med förmågan till själv-smärtskattning med FACES-skala (Willis et al., 

2003). Den tredje studien granskade en modifierad version av FLACC-skalan sex år senare. Det 

handlar även om en mindre undersökningsgrupp av 40 intuberade och ventilerade barn som 

smärtbedömdes före och efter analgetikaadministration. Majoriteten av barnen var under ett år 

(Johansson & Kokinsky, 2009). 

COMFORT- skalan testades i en studie för reliabilitet (Bear & Ward-Smith, 2006) och två 

modifierade versioner testades för validitet och reliabilitet i andra undersökningar. Med hjälp av 

COMFORTneo-skalan undersöktes 286 barn med långvarig smärta (van Dijk et al., 2009). I en 

observationsstudie testades COMFORT-B-skalan  på 40 postoperativa barn mellan noll till tio 

år gamla (Johansson & Kokinsky, 2009). 

En studie genomförde en korsvalidering med CRIES, CHIPPS och NIPS-skalan. Studien hade 
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bara 22 deltagare (Suraseranivonse et al., 2006). CRIES-skalan användes tillsammans med 

VAS-skalan som smärtbedömningsinstrument i en valideringsstudie för testning av PAT-skalan. 

Denna studie granskade 144 deltagare (Spence et al., 2003). 

Slutsats 

Smärtskattningssskalorna har visat tillförlitlighet och giltighet, men bara i tre studier 

undersöktes den kliniska nyttan och genomförbarheten i praktiken. En av 

smärtskattningsskalorna var på svenska. 

Förslag till vidare forskning  

Det krävs flera studier som belyser sjuksköterskans metoder för smärtbedömning hos barn (0-6 

år) inom sluten hälso- och sjukvård med fokus på deras kliniska användbarhet. Dessutom kan 

ett tillräckligt antal deltagare öka statistisk styrka i framtida studier. Även en undersökning om 

sjuksköterskans uppfattning angående användning av smärtbedömningsskalor i klinisk rutin 

skulle vara en intressant forskningsfråga.  
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BILAGOR 

Bilaga I - Bedömningsunderlag 

 

 Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

 

KOD OCH 

KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och 

välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad 

studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och 

en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie 

(P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter/deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är Antal patienter/deltagare tillräckligt  Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
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en analys av historiskt 

material som relateras till 

något som redan har 

inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

stort för att besvara frågeställningen. 

Välplanerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

* beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är 

vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext 

(sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfylld men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU & svensk sjuksköterskeförening (1999). Evidensbaserad omvårdnad:vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar: Evidensbaserad omvårdnad, 3. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (2:a 

uppl.).  Lund: Studentlitteratur. 172 s. 
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Bilaga II 

 

Forskningsöversiktsmatris 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

Alves, 

M.M.O.,  

Carvalho, 

P.R.A., 

Wagner, 

M.B., 

Castoldi, 

A., 

Becker, 

M.M., 

Silva, 

C.C. 

(2008) 

Brasilia 

 

 

 

Cross-validation 

of the Children´s 

and 

Infants´Postoper

ative Pain Scale 

in Brazilian 

children. 

Att validera CHIPPS-

skalan (Children´s and 

Infants Postoperative Pain 

Scale) in Brazilian 

children. 

Observationsstudie. 

Smärtbedömning av barn 

(0-5 år) före, under och 

efter proceduren 

(immunisering injektion) i 

primärvården, tre 

observatörer, 

videoinspelning. CHIPPS-

skalan översätts från 

engelska till portugisiska. 

Dataanalys med ANOVA, 

Wilcoxon signed rank test. 

Beskrivande statistik, 

tabeller. 

n=100 

  (0) 

CHIPPS-skalan har 

visat hög validitet och 

hög valibilitet för 

brasilianska barn i en 

ålder mellan noll och 

fem år. 

CCT 

  I 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

Bear, L. 

A. 

Ward-

Smith, P. 

(2006) 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Interrater 

Reliability of the 

Comfort Scale. 

Att granska reliabiliteten 

av Comfort-skalan på en 

barnintensivavdelning. 

Barn som inkluderades var 

intuberade och hade 

stabila vitala tecken. 

Icke-experimentell 

jämförelsestudie. 

Smärtbedömning av barn (1 

månad - 18 år) på en 

pediatrisk 

intensivvårdavdelning. 

Statistisk analys med one-

sample t-test. 

Beskrivande statistik, 

tabeller. 

Respond

enter: 

n=29, 

patienter

: 

n=55 

(0) 

Studieresultaten stödjer 

tillförlitligheten av 

Comfort-skalan 

vid användning av 

barnsjuksköterskor 

med olika pedagogiska 

erfarenheter. 

P 

I 

 

Debillon, 

T., 

Zupan, 

V., 

Ravault, 

N., 

Magny, J-

F., 

Dehan, 

M. 

(2001) 

France 

 

 

 

 

Development 

and initial 

validation of the 

EDIN  scale 

(Èchelle Douleur 

Inconfort 

Nouveau-Nè, 

neonatal pain 

and discomfort 

scale), a new 

tool for 

assessment 

prolonged pain 

in preterm 

infants 

Att utveckla och validera 

en skala som är lämplig 

för användning i den 

kliniska praktiken. 

 

Kohortstudie, prospektiv 

statistisk analys med paired 

t-test, beskrivande statistik 

och tabeller. 

Smärtbedömning med 

EDIN-skalan av prematura 

barn på en 

neonatalavdelning. 

n=76 

  (0) 

Identifiering av 

användbara 

beteendemässiga smärt 

indikatorer: 

ansiktsuttryck, 

kroppsrörelse, 

sömnkvalitet, kvalitet 

av kontakt med 

sjuksköterskan och 

tröst. 

EDIN-skalan är en 

giltig och tillförlitlig 

bedömningsskala för 

prematura barn med 

långvarig smärta. 

P 

I 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

 

Hesselgar

d, K., 

Larson, 

S., 

Romner, 

B., 

Strömbla

d, L.-G., 

Reinstrup, 

P. 

(2007) 

Sweden 

 

 

 

Validity and 

reliability of the 

Behavioural 

Observational 

Pain Scale for 

postoperative 

pain 

measurement in 

children 1-7 

years of age 

Att utvärdera validiteten 

och pålitligheten av 

BOPS-skalan 

(Behavioural 

Observational Pain Scale 

for) som en postoperativ 

smärtbedömningsskala för 

barn i åldern 0-7 år. 

Prospektivt 

observationsstudie. 

Sjuksköterskor använder 

BOPS-skalan och 

CHEOPS-skalan 

(Children´s Hospital of 

Eastern Ontario Pain Scale) 

för smärtbedömning av 

barn (1 – 7 år) på en 

neurokirurgisk postoperativ 

vårdenhet. 

Dataanalys med Spearman 

rank order correlation 

coefficient och 

nonparametric Kruskal-

Wallis test. Beskrivande 

statistik och tabeller. 

 

n=76 

  (0) 

BOPS-skalan har visat 

en hög validitet och 

pålitlighet angående 

smärtbedömning hos 

förskolebarn 

postoperativt under 

smärtbehandling.  

RCT 

II 



Bilaga II 

4 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

Hudson-

Barr, D., 

Capper-

Michael, 

B., 

Lambert, 

S., 

Palermo, 

T.M., 

Morbeto, 

K., 

Lombard

o, S. 

(2002) 

USA 

 

 

 

Validation of the 

Pain Assessment 

in Neonates 

(PAIN) Scale 

with the 

Neonatal Infant 

Pain Scale 

(NIPS). 

Att etablera validitet och 

klinisk användbarhet av en 

modifierad 

smärtbedömningsskala, 

PAIN- skala (Pain 

Assessment in Neonates) 

Jämförelsestudie 

Statistisk analys med 

SPSS(Statistical Package 

for the Social Sciences) och 

t-test, beskrivande statistik 

och tabeller. 

Smärtbedömning av 

nyfödda barn på en 

neonatalavdelning och step-

down-enhet. 

n=196 

  (0) 

PAIN-skala är en 

validerad skala för 

smärtbedömning av 

nyfödda barn. 

RCT 

I 

Hummel, 

P., 

Puchalski, 

M., 

Creech, 

S.D., 

Weiss, 

M.G. 

(2008) 

USA 

Clinical 

reliability and 

validity of the N-

Pass: neonatal 

pain, agitation 

and sedation 

scale with 

prolonged pain 

Att etablera klinisk 

validitet och reliabilitet av 

N-Pass-skalan. På 

neonatalbarn med 

långvarig smärta, 

postoperativt under 

mekanisk ventilation. 

Prospektivt psykometrisk 

studie. Dataanalys med 

Spearman´s rank, Wilcoxon 

signedrank-test och  

Krukal-Wallis-test. 

Beskrivande statistik och 

tabeller. Smärtbedömning 

med N-pass-skalan hos 

prematura barn på en 

neonatal 

intensivvårdavdelning. 

n=46 

  (0) 

N-Pass-skalan visade 

hög klinisk validitet 

och reliabilitet hos 

neonatala barn med 

långvarig smärta, 

postoperativt under 

mekanisk ventilation. 

P 

II 



Bilaga II 

5 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

Johansson

,M., 

Kokinsky,

E. 

(2009) 

Sweden 

The COMFORT 

behavioural scale 

and the modified 

FLACC scale in 

pediatric 

intensive care 

Att utvärdera validitet och 

reliabilitet av Comfort-B 

skalan och en modifierad 

version av FLACC-skalan 

under samtidigt 

användning av VAS-obs 

för smärtbedömning av 

intuberade och ventilerade 

barn på en pediatrisk 

intensivvårdavdelning.   

En prospektiv 

observationsstudie utfördes 

postoperativt hos 40 barn, 

0-10 år gamla (87 % under 

1 år). Smärtbedömning med 

Comfort-B-skalan och 

modifierad version av 

FLACC-skalan. 

En pilotstudie gjordes för 

att testa den svenska 

tolkningen av båda 

skalorna. Statistisk analys 

med Non-parametic 

Kruskal-Wallis-test. 

Beskrivande statistik, 

tabeller. 

n=40 

(0) 

 

Båda skalor har 

giltighet och hög 

tillförlitlighet som 

smärtbedömningsskala 

hos intuberade och 

ventilerade barn. 

CCT 

   I 

Liaw., J.-

J., Yang, 

L., Chou, 

H.-L., 

Yin, T., 

Chao, S.-

C., Lee, 

T.-Y. 

(2011) 

Taiwan 

Psychometric 

analysis of a 

Taiwan-version 

pain assessment 

scale for preterm 

infants. 

Instrumentutveckling och 

psykometrisk analys av 

PASPI-skala (pain 

assessment scale for 

preterm infants). 

Observationsstudie, 

Videoinspelning, statistisk 

analys med Cronbach`s 

alpha, Bonferroni 

corrections och 

Greenhouse-Geisser 

epsilon values. Beskrivande 

statistik, tabeller. 

Smärtbedömning av 

prematura barn. PASPI-

skalan användes på 

engelska. 

N=60 

   (0) 

PASPI-skalan är ett 

giltigt och tillförlitligt 

smärtbedömningsinstru

ment för prematura 

spädbarn. 

CCT 

  I 



Bilaga II 

6 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

 

Manworr

en, 

R.C.B., 

Hynan, 

L.S. 

(2003) 

USA 

 

 

 

Clinical 

validation of 

FLACC: 

Preverbal patient  

Pain Scale 

Att testa validiteten av 

FLACC-skalan (Face, 

Legs, Activity, Cry, 

Consolability) genom att 

mäta förändringar i 

värderingar som 

analgetikareaktion. 

Barnsjuksköterskor 

använder FLACC-skalan 

som smärtbedömning hos 

barn under tre år på en 

barnintensivavdelning, 

postanestesi vårdenheten, 

kirurgisk/traumaenhet, 

hematologi-onkologi enhet, 

eller spädbarnsenhet. 

Dataanalys med ANOVA 

och Bonferroni pairwise 

post hoc tests. Beskrivande 

statistik och tabeller. 

 

n=147 

  (0) 

Flacc-skalan  är 

lämplig för 

smärtbedömning hos 

preverbala barn med 

operation, trauma, 

cancer eller annan 

sjukdom. 

Sjuksköterskor anser 

att Flacc-skalan har 

giltighet,tillförlitlighet 

och är lättanvändbar i 

praktiken. 

 

RCT 

I 

Peden, 

V., Vater, 

M., 

Choonara, 

I. 

(2003) 

United 

Kingdom 

Validating the 

Derbyshire 

Children´s 

Hospital 

Paediatric Pain 

Tool: a pilot 

study. 

Att utvärdera validitet och 

reliabilitet av DPC-skalan 

(Derbyshire Children´s 

Hospital Paediatric Pain 

Tool). 

Utforskande Pilotstudie 

Dataanalys med 

Spearman´s rank, 

Cronbachs alpha och 

Student´s t –test, 

beskrivande statistik. 

Tabeller. Smärtbedömning 

med DPC-skala hos barn 

(1-5 år), postoperativt. 

n=41 

  (1) 

Validitet och 

reliabilitet påvisat i 

urvalsgruppen. 

CCT 

  III 



Bilaga II 

7 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

Ramelet, 

A.-S., 

Rees, 

N.W., 

Bulsara, 

M.K., 

Abu-

Saad, 

H.H. 

(2007) 

Australia 

 

 

Clinical 

validation of the 

Multidimenional 

Assessment of 

the Pain Scale 

Att utvärdera den kliniska 

giltigheten och nyttan av 

MAPS-skalan 

(Multidimensional 

Assessment Pain Scale) 

Observationsstudie, 

jämförelsestudie, 

enkätundersökning. 

Statistisk analys med 

Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) och 

nonparametric Friedman 

test. 

Beskrivande statistik och 

tabeller. 

Sjuksköterskor smärtskattar 

ventilerade barn (0-31 

månader gamla) efter 

operationen. 

n=20 MAPS-skalan påvisar 

klinisk genomförbarhet 

och validitet. 

CCT 

  II 

Spence, 

K.,  

Gillies,D.,

 Harrison,

DJohnsto

n, L.,  

Nagy, S. 

2005 

Australia  

A reliable pain 

assessment tool 

for clinical 

assessment in the 

neonatal 

intensive care 

unit. 

Att validera ett 

kliniskvänligt 

smärtbedömningsverktyg 

för alla grupper av svårt 

sjuka spädbarn som vårdas 

på neonatala 

intensivvårdsavdelningar. 

En prospektiv studie.  

Dataanalys, testning för 

tillförlitlighet, giltighet och 

gruppspecifik 

tillförlitlighet, giltighet. 

Beskrivande statistik, 

tabeller. Smärtbedömning 

med PAT-skalan  hos 

spädbarn på en 

neonatalintensivvårdsavdel

ning. 

n=144 

(0) 

Pain Assessment Tool 

(PAT) visade sig i 

denna studie vara en 

giltig, tillförlitlig och 

klinisk-vänlig 

smärtbedömningsverkt

yg för alla barn som 

vårdades på neonatala 

intensivvårdsavdelning

ar. 

 

RCT 

    I 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Spence%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Spence%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Gillies%20D%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Harrison%20D%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Harrison%20D%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Harrison%20D%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

Suraseran

ivongse,S

., 

Kaosaard,

R., 

Intakong,

P., 

Pornsiripr

asert,S., 

Karnchan

a,Y., 

Kaopinpr

uck,J., 

Sangjeen,

K. 

(2006) 

Thailand 

 

 

A comparison of 

postoperative 

pain scales in 

neonates 

Att undersöka CRIES-

skalan(Cry, Requires 

oxygen, Increased vital 

signs, Expression, 

Sleeplessness), CHIPPS-

skala(Children´s and 

Infants´Postoperative Pain 

Scale) 

 och NIPS-

smärtbedömningsskalan 

(Neonatal Infant Pain 

Scale) angående 

tillförlitlighet, giltighet 

och praktisk användning. 

Prospektiv studie för 

korsvalidering av tre 

smärtbedömningsskalor. 

Smärtbedömning 

genomfördes av 

sjuksköterskor. CRIES-

skalan översättes från 

engelska till thai. 

Beskrivande statistik, 

tabeller. 

Smärtbedömning hos barn 

på en neonatal kirurgi-

intensivvårdavdelning. 

Hälften av barnen var 

intuberade och ventilerade 

efter operationen. 

n=22 Smärtbedömningsskalo

rna CRIES, CHIPPS 

och NIPS har visat en 

hög validitet och 

tillförlitlighet. NIPS-

skalan 

rekommenderades i 

klinisk rutin p.g.a. 

enkel genomförbarhet i 

praktiken.  

CCT 

  II 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

van 

Dijk,M., 

Roofhooft

,D.W.E., 

Anand,K.

J.S., 

Guldemo

nd,F. 

(2009) 

Netherlan

ds 

Taking up the 

challenge of 

measuring 

prolonged pain 

in (premature) 

neonates 

The 

COMFORTneo 

scale seems 

promising 

Författaren testade 

COMFORTneo-skalan 

angående psykometriska 

kvaliteten på en neonatal 

intensivvårdsavdelning.  

En klinisk 

observationsstudie. 

Smärtbedömning med 

COMFORTneo-skala och 

NRS (Numeric Rating 

Scales) genomfördes av 

sjuksköterskor hos barn på 

en neonatalavdelning. 

COMFORTneo-skalan 

användes på engelska.  

Statistisk analys med x test 

eller Fisher Exact-test och 

Kruskal-Wallis-test. 

Beskrivande statistik, 

tabeller. 

n=286 

(0) 

COMFORTneo-skalan 

har påvisat validitet 

och hög reabilitet 

för bedömning av barn 

med långvarig smärta. 

CCT 

  I 

 

Vederhus,

B.J., 

Eide,G.E.

, 

Natvig,G.

K. 

(2006) 

Norway 

 

 

 

Psychometric 

testing of a 

Norwegian 

version of the 

Premature Infant 

Pain Profile: An 

acute pain 

assessment tool. 

A clinical 

validation study. 

Att konstatera validering 

av den norska versionen 

av PIPP-skalan 

(Premature Infant Pain 

Profile).  

En pilotstudie gjordes för 

att testa den norska 

tolkningen av PIPP-skalan. 

En jämförelsestudie gjordes 

mellan 

neonatalsjuksköterskor och 

en forskningssköterka. 

Neonatala barn 

observerades under 

smärthändelse och icke-

smärthändelse. 

Statistisk analys med SPSS 

version 11, beskrivande 

statistik, tabeller 

n=111 

 (12) 

Den norska versionen 

av PIPP-skalan 

(Premature Infant Pain 

Profile) bedömdes vara 

ett pålitligt och giltigt 

instrument. 

CCT 

  I 
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10 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat/Diskussion Kvalitet 

Typ 

 

Willis,M., 

Merkel, 

S., 

Voepel-

Lewis, T., 

Malviya, 

S. 

(2003) 

USA 

FLACC 

Behavioral Pain 

Assessment 

Scale: A 

Comparison with 

the Child´s Self-

Report 

Att konstatera närmare 

validering av FLACC-

skalan. 

Observationsstudie 

Statistisk analys med 

Spearman´s rho and Kappa 

statistics, beskrivande 

statistik, tabeller. 

Smärtbedömning med 

FLACC-skalan  hos barn (3 

– 7 år) på en 

slutenvårdenhet. 

n=30 

 (0) 

Studien stödjer 

validitet av FLACC-

skalan. 

CCT 

  III 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


