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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med 

verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av en sådan skada. Spädbarn 

har förmåga att känna smärta och är dessutom känsligare för smärtstimulering än äldre 

barn och vuxna. Smärta hos spädbarn kan få allvarliga konsekvenser och bör därför 

uppmärksammas och behandlas. Sjuksköterskan kan bedöma spädbarnets smärta genom att 

använda sig av smärtbedömningsverktyg. Riktlinjer fastslår att smärtbedömning av 

spädbarn ska ske med smärtbedömningsverktyg och att smärtan ska bedömas och 

dokumenteras regelbundet då vitala parametrar registreras. Utöver detta har sjuksköterskan 

etiska och moraliska åtaganden som innebär att hon ska hantera och lindra patienters 

smärta. 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva i vilken utsträckning sjuksköterskan använder sig av 

smärtbedömningsverktyg hos spädbarn samt vilka faktorer som påverkar denna 

användning. 

 

Metod 

 

En litteraturstudie valdes som metod då den ansågs bäst kunna besvara studiens syfte och 

ge det bredaste och mest tillförlitliga resultatet. Vetenskapliga artiklar hittades via sökning 

med vedertagna sökord i databaser och genom manuella sökningar. Efter kritisk 

granskning av artiklarnas innehåll och kvalitet inkluderades slutligen 19 artiklar i 

resultatet. 

 

Resultat 

 

Studier visade att sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg hos spädbarn 

varierade men generellt sett var användningen låg. Det fanns stora skillnader mellan 

sjuksköterskornas rapporterade användning av smärtbedömningsverktyg och den 

dokumenterade användningen. Faktorer som påverkade sjuksköterskans användning av 

smärtbedömningsverktyg var sjuksköterskans utbildning/kunskap, arbetssituation, 

administrering av analgetika, förekomst av riktlinjer för smärtbehandling, journalens 

utformning, sjukhusets karaktär, tillgång till smärtexpertis samt barnets diagnos/ingrepp 

och ålder. 

 

Slutsats 

 

Många faktorer påverkar sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg. Men 

trots kunskap om dessa faktorer och trots införandet av riktlinjer och utbildning är 

sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg hos spädbarn generellt sett liten. 

För att öka användningen av smärtbedömningsverktyg är det viktigt att sjuksköterskan ser 

verktygen som en del i den rutinmässiga omvårdnaden av spädbarnet. 

 

Nyckelord: Smärta, Smärtbedömningsverktyg, Spädbarn, Sjuksköterskans roll  
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BAKGRUND 

Smärta 

 

Definition 

 

International Association for the Study of Pain [IASP] (2011) definierar smärta som “en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med verklig eller potentiell 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av en sådan skada”. IASP (2011) poängterar att 

smärta är en subjektiv upplevelse och att en individ kan känna smärta trots en oförmåga att 

kunna uttrycka detta verbalt. Därför går IASP:s smärtdefinition även att använda för 

smärta hos små barn. Innebörden av ordet smärta lärs in genom upplevelser av 

vävnadsskada under barndomen. Med detta menas att barnet lär sig vad smärta betyder 

genom erfarenheter från skador och sjukdomar som har medfört smärta. 

 

Ett begrepp med många dimensioner 

 

Smärta är ett multidimensionellt begrepp som innefattar sensoriska, känslomässiga och 

kognitiva komponenter (American Academy of Pediatrics [AAP], 2001; Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). Smärtans sensoriska komponent beskriver smärtans intensitet, 

lokalisation och duration. Den känslomässiga komponenten, även kallad den affektiva, 

återger det obehag som smärtan framkallar. Denna komponent bearbetas i områden av 

hjärnan som också hanterar våra upplevelser av minnen och känslor (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). Därför kan barnets tidigare upplevelser av smärta samt rädsla och oro 

hos barnet förstärka den totala smärtupplevelsen. Hos barn kan den affektiva komponenten 

av smärtan upplevas som starkare än hos vuxna eftersom barnet inte kan sätta smärtan i ett 

sammanhang eller avgöra dess allvar och betydelse (Jylli, 2008; Olsson & Jylli, 2001). 

Smärtans kognitiva komponent beskriver hur individens tankar och handlingar påverkas av 

smärtan (Norrbrink & Lundeberg, 2010). De sensoriska, känslomässiga och kognitiva 

komponenterna av smärtan influeras av faktorer som miljö, utvecklingsnivå, social status, 

kultur och sammanhang (AAP, 2001). Även barnets kunskap och förväntningar, tankar 

samt förmåga att hantera smärtan påverkar den totala smärtupplevelsen (Jylli, 2008).  

 

Den femte vitala parametern 

 

Då akut smärta är ett mycket vanligt symtom hos patienter som söker läkare och då 

långvarig smärta drabbar fler människor än de som insjuknar i diabetes, hjärtsjukdomar 

och cancer tillsammans har smärta officiellt tillkännagivits som ”den femte vitala 

parametern”. Detta innebär att bedömning och behandling av smärta ska anses vara lika 

viktigt som bedömning och behandling av temperatur, blodtryck, andnings- och 

hjärtfrekvens (Walid, Donahue, Darmohray, Hyer & Robinson, 2008). 

Smärta hos spädbarn 

 

Historik 

 

Mot slutet av 1970-talet bedrevs forskning om smärta och smärtbehandling enbart på 

vuxna. Spädbarn och små barn fick ingen smärtbehandling och operationer utfördes helt 

utan smärtlindring. Anledningen till varför analgesi och anestesi inte användes på spädbarn 
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och små barn var förekomsten av flera medicinska myter: analgetiska och anestetiska 

läkemedel ansågs komplicera det kirurgiska ingreppet, analgetika kunde ge upphov till 

beroende och var smärtsamma att administrera, det var inte möjligt att mäta smärta hos 

spädbarn, spädbarn saknade förmågan att känna och minnas smärta och det fanns inte 

några långsiktiga negativa konsekvenser till spädbarns lidande (Fowler Byers & Thornley, 

2004). Mot mitten av 1970-talet fick barn postoperativt bara en bråkdel av den 

smärtlindring som vuxna mottog efter samma typ av ingrepp. Ett decennium senare visade 

studier att för tidigt födda barn reagerade med tydliga fysiska förändringar som svar på 

smärtsamma kirurgiska ingrepp. Ungefär samtidigt fastslog den samlade forskningen att 

smärta hos barn inte var tillräckligt behandlad. Denna forskning kom att utgöra grunden för 

den fortsatta forskningen om smärta hos barn (Olmstead, Scott & Austin, 2010). År 1985 

publicerade American Academy of Pediatrics (AAP) riktlinjer för sedering av barn. Vid 

denna tidpunkt var det fortfarande vanligt att barn inte fick någon behandling mot smärta 

och ångest. Studier publicerade under början av 1990-talet visade på att barn trots AAP:s 

riktlinjer inte var tillräckligt sederade vid smärtsamma ingrepp. År 1992 publicerade därför 

AAP nya riktlinjer som var mer utförliga och i detalj beskrev vilka patienter som skulle 

sederas och när sederingen skulle ske. Åtta år senare hade utvecklingen gällande ökad 

användning av analgetiska, anxiolytiska och sedativa läkemedel verkligen gått framåt 

(Bauman & McManus, 2005). 

 

Nutid 

 

Tack vare forskningen har utvecklingen inom behandlingen av smärta hos barn kommit 

långt. Exempelvis finns det i dag barnsjuksköterskor som är specialiserade på smärta samt 

smärtbehandlingsteam för barn (Olmstead et al., 2010). En aspekt att ta hänsyn till är att 

allt fler barn som föds prematurt överlever till följd av att 

neonatalintensivvårdsavdelningarna utvecklas (Bouza, 2009; Walker et al., 2009). 

Prematura barn utsätts i stor omfattning för smärtsamma behandlingar och för att hjälpa 

barnet att klara av dessa har omvårdnadsmodellen NIDCAP (Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program) införts på många neonatalavdelningar. 

NIDCAP vill efterlikna miljön som barnet vistades i när det låg i livmodern genom att 

begränsa mängden sinnesintryck. Enligt NIDCAP ska vården som tillämpas vara 

individuellt anpassad. Barnets signaler iakttas noggrant och vården planeras för att undvika 

onödigt många smärtsamma procedurer (Wallin & Eriksson, 2009).  

 

Den vanligaste orsaken till att barn och föräldrar kontaktar sjukvården är att barnet 

upplever smärta (Jylli, 2008).  Ellis et al. (2002) fann att uppemot hälften av de barn under 

sex år som var inlagda på sjukhus upplevde smärta. Drygt en tredjedel av barnen i studien 

hade ingen analgetika ordinerad och majoriteten av de barn som var ordinerade analgetika 

fick ingen analgetika administrerad. Bauman och McManus (2005) beskriver hur 

akutmottagningarna som ett komplement till farmakologisk behandling av smärta hos barn 

fokuserar på att använda sig av icke-farmakologisk smärtlindring i form av exempelvis 

distraktion med leksaker och musik, bildspråk samt ökat föräldraengagemang. Målet är att 

barn som behandlas på pediatriska akutmottagningar ska vara smärtfria. MacLean, Obispo 

och Young (2007) fann att smärtbehandlingsdokumentation saknades för nästan hälften av 

de barn som genomgick spinalpunktion. Av dessa barn var tre fjärdedelar fyra månader 

eller yngre och inte ens en tredjedel av dem hade fått smärtbehandling enligt den 

tillgängliga dokumentationen. Dessa resultat pekar på att små barn, framför allt barn som 

bara är några månader gamla, i stor utsträckning inte får smärtlindring vid smärtsamma 

ingrepp. Detta stämmer väl överens med vad Olmstead et al. (2010) fastslår: att trots den 
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kunskap som i dag finns om smärta hos barn och om hur den bör behandlas är den 

fortfarande underbehandlad. 

Olika typer av smärta  

 

Det finns flera olika typer av smärta. Utifrån ett tidsmässigt perspektiv delas smärta in i 

akut och långvarig smärta. Smärta kan också delas in i olika typer utifrån smärtans orsak. 

Med denna indelning benämns smärta som nociceptiv, neuropatisk, psykogen eller smärta 

av oklar orsak (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

Indelning utifrån tidsaspekt 

 

Akut smärta 

 

Den akuta smärtan uppstår snabbt eller långsamt med en intensitet som kan beskrivas som 

mild eller svår. Varigheten på den akuta smärtan är mindre än sex månader (Herdman, 

2011). Den akuta smärtan är kortvarig och utgör en varningssignal till kroppen om en 

potentiell eller manifest skada (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Akut smärta kan också 

uppstå till följd av sjukdom (AAP, 2001). Sjukvården kan ge upphov till akut smärta 

genom smärtsamma undersökningar, behandlingar och efter kirurgi, så kallad postoperativ 

smärta (Jylli, 2008). Akut smärta som uppstår till följd av medicinska procedurer benämns 

som procedursmärta (AAP, 2001). De vanligaste typerna av smärta hos barn är akuta 

smärttillstånd och procedursmärta (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Venpunktion, 

såromläggning och fysisk undersökning är enligt Ellis et al. (2002) de tre vanligaste 

ingreppen som ger upphov till procedursmärta hos barn inlagda på sjukhus. Simons et al. 

(2003) fann att nyfödda barn på en neonatalavdelning i snitt utsattes för 14 procedurer per 

dag, majoriteten av procedurerna ansågs vara smärtsamma. Knappt en tredjedel av de 

nyfödda fick smärtlindrande läkemedel i förebyggande syfte. AAP (2001) menar att akut 

smärta som barn upplever inom sjukvården i stort sett alltid kan förhindras eller lindras och 

att tillvägagångssätt för detta finns väl beskrivet i litteraturen. Metoderna som nämns är 

tillgängliga, lämpliga och säkra och kan utföras till en låg kostnad. Trots detta finns det 

brister i den praktiska tillämpningen av dessa metoder. Vid behandling av akut smärta hos 

barn är det också viktigt att ta hänsyn till ångest och andra symtom som bidrar till lidandet. 

 

Långvarig smärta 

 

Långvarig smärta, även benämd som kronisk smärta, är smärta som varar i mer än sex 

månader. Den långvariga smärtan är konstant eller periodvis återkommande (Herdman, 

2011; Norrbrink & Lundeberg, 2010). Uppkomsten av den långvariga smärtan är plötslig 

eller långsam och intensiteten är hög eller låg (Herdman, 2011). Efter en tid med långvarig 

smärta förloras den skyddande funktionen som smärtan initialt innebär. Bestående 

långvarig smärta kan utvecklas till ett syndrom som medför negativa konsekvenser för 

flera av kroppens system och funktioner såsom immunsystemet, det endokrina systemet, 

det autonoma nervsystemet samt den motoriska funktionen (Norrbrink & Lundeberg, 

2010). Långvarig smärta hos barn uppstår vid pågående stimulering av smärtreceptorer, vid 

lesioner eller vid dysfunktion i nervsystemet. Allergi, inflammation, cancer, reumatiska 

och kirurgiska sjukdomar är exempel på tillstånd där långvarig smärta förekommer. 

Huvudvärk och magont är de vanligaste exemplena på återkommande smärta (Alfvén & 

Olsson, 2008). Det är vanligare med långvariga och periodvis återkommande smärtor hos 

barn än vad som tidigare varit känt (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Studier visar på att 
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förekomsten av långvarig smärta hos barn är hög, mellan 15 och 60 procent av alla barn 

och ungdomar har långvarig smärtproblematik (Alfvén & Olsson, 2008).  

 

Indelning utifrån etiologi 

 

Nociceptiv smärta förmedlas via så kallade nociceptorer (smärtreceptorer) som utgörs av 

fria nervändslut. Nociceptorerna reagerar på mekanisk, kemisk och termisk stimuli som är 

stark nog att utgöra ett hot om vävnadsskada (Olsson & Jylli 2001). Nociceptiv smärta kan 

orsakas av inflammation, ischemi eller vävnadsskada. Smärta som uppstår på grund av 

skador eller sjukdomar i det somatosensoriska nervsystemet kallas för neuropatisk smärta 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). Denna smärttyp är ovanligare hos barn än hos vuxna 

(Alfvén & Olsson, 2008). Vid psykogen smärta beror barnets smärta på psykisk ohälsa 

eller psykisk sjukdom. Smärta som saknar känd neurobiologisk orsak benämns som smärta 

av oklar orsak (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Det är vanligt att barn upplever smärta som 

det inte går att hitta någon orsak till (Alfvén & Olsson, 2008). 

Konsekvenser av smärta 

 

Människans smärtsystem börjar utvecklas redan under den sjunde graviditetsveckan. Vid 

20:e till 23:e graviditetsveckan är smärtsystemet fullständigt utvecklat men omoget. Detta 

innebär att även för tidigt födda barn har förmåga att registrera och reagera på smärta 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). Smärthämningen hos prematura barn är outvecklad och 

deras smärttröskel är lägre än hos fullgångna barn (Bouza, 2009). På grund av en oprecis 

lokalisering av de centrala nervcellsomkopplingarna i ryggmärgens bakhorn upplever små 

barn ett mer generaliseratvad betyder det? smärtsvar än äldre barn och vuxna. Antalet 

aktiva smärtreceptorer är fler och de har lägre aktiveringströskel, överlappande 

receptoriska fält samt ökad känslighet för stimuli (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Dessutom är de nedåtgående smärthämmande bansystemen och den spinala 

smärthämningen inte fullt utvecklade förrän vid sex månaders ålder. Allt detta leder till att 

spädbarn, tvärtemot vad som tidigare var känt, är känsligare för smärtstimulering än äldre 

barn och vuxna (Ghai, Makkar & Wig, 2008).  

 

Risk för central sensitisering 

 

Central sensitisering innebär att smärtneuron i ryggmärgens bakhorn är överaktiva. Detta 

leder till att stimulering av smärtreceptorer ger en ökad och kvarstående upplevelse av 

smärta samt att smärtan kan upplevas komma från ett större område (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). Trots att den centrala synaptiska transmissionen är omogen vid födelsen 

kan spädbarn via andra mekanismer ändå utveckla central sensitisering (Ghai et al., 2008).  

 

Förändringar i smärtsystemets utveckling 

 

En abnormal eller överdriven aktivering av smärtsystemet under nyföddhetsperioden (den 

första levnadsmånaden (Nyföddhetsperioden, 2008)) kan påverka utvecklingen av 

smärtsystemet och orsaka bestående förändringar. Detta är möjligt då ett nervsystem under 

utveckling uppvisar stor plasticitet det vill säga en hög grad av formbarhet. Tidiga 

upplevelser av smärta i samband med operation och medicinska procedurer har i kliniska 

studier visat sig kunna ha långsiktiga effekter på smärtbeteende och smärtperception. 

Dessa negativa effekter till följd av smärta tidigt i livet kan förhindras genom adekvat 

smärtbehandling (Ghai et al., 2008). Långvarig och upprepad smärta kan ge allvarliga 
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konsekvenser för det centrala nervsystemet. Vid denna typ av smärta frisätts aminosyror 

som verkar cytotoxiskt och leder till nervcellers död (Olsson & Jylli, 2001). Hos vuxna har 

långvarig smärta visat sig kunna orsaka hyperalgesi och allodyni vilket troligtvis också 

gäller för spädbarn (Taddio & Katz, 2005). Vid hyperalgesi upplevs smärtsam retning som 

starkare än normalt och vid allodyni ger icke-smärtsam retning, exempelvis beröring, en 

upplevelse av smärta (Norrbrink & Lundeberg 2010). På grund av hjärnans snabba tillväxt 

och smärtans potential att permanent förändra utvecklingen av nervsystemet kan det antas 

att spädbarn är särskilt känsliga för kvarstående och långvarig smärta (Taddio & Katz, 

2005). 

 

Påverkan på framtida smärtupplevelser 

 

Att smärta hos barn behandlas är viktigt också på grund av att ett barns erfarenhet av 

smärta och lidande påverkar barnets framtida smärtupplevelser, både under barndomen och 

i vuxenlivet (Mann & Carr, 2006). Flera studier har visat hur obehandlad smärta hos barn 

kan påverka framtida smärtupplevelser negativt. Då smärta hos barn i samband med 

procedurer inte behandlats har barnen inför kommande smärtsamma procedurer uppvisat 

stress, ångest och ett sämre samarbete. I samband med ingreppet har sedan en högre 

smärtintensitet, rädsla och ångest kunnat ses hos barnen och analgetika har haft en minskad 

effekt mot smärtan. En ökad risk att drabbas av långvarig smärta efter ingreppet har också 

dokumenterats (Olmstead et al., 2010). Vid upprepade smärtstimuli kan en 

hypersensibilitet uppstå hos det prematura spädbarnet. Denna hypersensibilitet gör att 

barnet inte kan skilja på smärta och beröring i det drabbade området (Walker et al., 2009). 

Hypersensibiliteten kan kvarstå lång tid efter neonatalperioden (Lagercrantz, Hellström-

Westas & Norman, 2008). Barn som skadats eller blivit stressade under förlossningen har i 

studier uppvisat ett ökat smärtsvar vid smärtsamma procedurer såsom hälstick och 

vaccination. Smärtsvaret har bestått i självstympande beteende (exempelvis att barnet har 

börjat tugga på sina händer), ökad mängd ansiktsrörelser samt ökade kortisolnivåer i 

blodet. Detta ökade smärtsvar har kvarstått upp till sex månaders ålder. Studier har också 

visat ett starkare smärtsvar vid vaccination utförd vid fyra till sex månaders ålder hos 

pojkar som omskurits som nyfödda jämfört med hos pojkar som inte omskurits. De pojkar 

som fått smärtlindring i samband med omskärelsen uppvisade inte ett lika förstärkt 

smärtsvar vid den efterföljande vaccinationen. Detta pekar på att smärtlindring vid 

smärtsamma procedurer hos nyfödda delvis kan motverka uppkomsten av förstärkt 

smärtbeteende (Taddio & Katz, 2005). 

 

Risk för utveckling av långvarig smärta 

 

Barn med långvarig smärta löper en stor risk att få problem med långvarig smärta som 

vuxna. Långvarig smärta hos barn innebär ett stort lidande för barnet dels på grund av 

smärtan i sig men även på grund av det psykosociala handikapp den orsakar. Det är viktigt 

med ett tidigt och korrekt omhändertagande av barn med långvarig smärta i syfte att 

minska barnets lidande men även för att minska samhällets kostnader (Alfvén & Olsson, 

2008). 

 

Övriga konsekvenser 

 

Smärta medför att kroppen producerar stresshormoner. Dessa stresshormoner ger fördröjd 

läkning och försvagar immunförsvaret (Olmstead et al., 2010). Ramelet, Abu-Saad, Rees 

och McDonald (2004) menar att smärtupplevelsen hos svårt sjuka spädbarn ytterligare kan 
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öka kroppens stressvar vilket riskerar att försena tillfrisknandet och ge långvariga psykiska 

besvär. Smärtupplevelsen kan också få allvarliga kliniska komplikationer i form av 

bristande förmåga att upprätthålla homeostas samt en ökad risk för mortalitet. 

Bedömning av smärta hos spädbarn  

 

För att kunna ta reda på graden av smärta samt smärtans lokalisation är det viktigt att 

sjuksköterskan regelbundet bedömer smärtan. Det är viktigt att bedöma smärtan både i vila 

och vid rörelse samt att dokumentera bedömningen (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Smärtbedömning underlättar även diagnos, val av behandling och utvärdering av 

behandlingen (Taddio & Katz, 2005). En omfattande och korrekt smärtbedömning är 

således nödvändig för en effektiv behandling av smärta hos barn (Jylli, 2004). Det är 

särskilt viktigt med smärtbedömning av spädbarn eftersom att spädbarn saknar förmågan 

att verbalt uttrycka sin smärta (Taddio & Katz, 2005).  

 

Att använda självskattning inom smärtbedömning anses vara den bästa metoden då smärta 

är en subjektiv upplevelse (Olsson & Jylli, 2001). Självskattning förutsätter att barnet har 

en utvecklad kognitiv förmåga och kan uttrycka sig verbalt (Herr et al. 2006). Ett barn som 

tydligt kan uttrycka sin smärta får snabbare smärtlindring (Olsson & Jylli, 2001). Hur väl 

ett barn kan uttrycka sig verbalt är beroende av barnets ålder. Ju äldre barnet är desto fler 

ord använder det för att beskriva sin smärta (Franck, Noble & Liossi, 2010). Vid två års 

ålder är den kognitiva förmågan utvecklad nog för att barnet ska kunna uttrycka sin egen 

smärta och vid tre års ålder kan barnet börja skatta sin smärta med hjälp av 

smärtbedömningsverktyg (Herr et al. 2006). Hur väl ett barn kan förmedla sin smärta beror 

förutom av ålder även på uttrycksförmåga, individuella egenskaper och kultur (Olsson & 

Jylli, 2001). 

 

Spädbarn har på grund av sin outvecklade kognitiva förmåga således inte möjlighet att 

verbalt uttrycka sin smärta på ett sådant sätt att det kan utgöra grund för smärtskattning 

(Herr et al. 2006). De är beroende av att andra människor upptäcker och kan bedöma deras 

smärta (Olsson & Jylli, 2001). Denna oförmåga att kunna uttrycka sig verbalt medför att 

spädbarn hamnar i en grupp som riskerar att bli felaktigt smärtbedömda och 

underbehandlade mot sin smärta. I denna grupp ingår även individer med demenssjukdom, 

medvetslösa personer samt intuberade personer (Herr et al. 2006; Manworren, 2007).  

Faktorer som indikerar på smärta hos spädbarn 

 

Vid studier på spädbarn har tre typer av svar på smärta kunnat identifieras: 

beteendemässiga, fysiologiska och neurokemiska (Hummel & van Dijk, 2006; Taddio & 

Katz, 2005).  

 

Beteendemässiga svar 

 

Beteendemässiga svar som spädbarn uppvisar vid akut smärta är ansiktsgrimaser, gråt och 

vridande kroppsrörelser (Herr et al., 2006; Taddio & Katz, 2005). Enligt Hummel och van 

Dijk (2006) är förekomst av ansiktsgrimaser det beteende som tydligast indikerar på 

smärta. Dessa grimaser utgörs av sammandragning av ögonbrynen, ihopknipna ögon, 

fördjupning av den nasolabiala fåran samt öppen mun. Ett annat tecken på smärta är ökad 

muskeltonus. Även karaktären på barnets gråt kan användas för att bedöma förekomst av 

smärta. En ökad intensitet och frekvens på barnets ljud vid gråt indikerar på smärta. Bouza 
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(2009) beskriver att många av de för tidigt födda barnen är intuberade och därför inte kan 

gråta. Av de prematura barn som kan gråta är det endast cirka 50 procent som gör det. 

Deras gråt är tyst och svag men det betyder inte att de har mindre ont. Hummel och van 

Dijk (2006) menar att barnets oförmåga att kunna vila och sova också påvisar förekomst av 

smärta. Herr et al. (2006) framhåller dock att sömn och tillbakadraget beteende även kan 

vara en strategi för barnet att kontrollera och minska smärtan. I tre nyligen utarbetade 

smärtskalor tas barnets tröstbarhet upp som en smärtvisande faktor. Hummel och van Dijk 

(2006) anser dock att tröstbarhet är en subjektiv och vag smärtindikator eftersom det inte 

finns någon standardmetod för att trösta spädbarn. Något att uppmärksamma är enligt 

Olsson och Jylli (2001) att barnet kan ha svårt att visa tecken på smärta på grund av 

läkemedel som sederar. Barnet kan även uppvisa smärtbeteende vid trötthet, infektion eller 

allmän olust. 

 

Pillail Riddell et al. (2009) fann flera möjliga beteenden hos spädbarn som kan associeras 

med långvarig smärta. Dessa beteenden är en oförmåga att slappna av, social 

tillbakadragelse, konstant grimasering, spänd kropp, hypo- eller hyperreaktion på akut 

smärta samt oregelbundna sov- och ätvanor. Det är betydligt vanligare att spädbarn med 

långvarig smärta reagerar med hyporeaktivitet på akut smärta än med hyperreaktivitet. Vid 

tillförd akut smärta kan spädbarnet exempelvis reagera genom att inte röra sig eller inte 

gråta.  

 

Fysiologiska svar 

 

Vid smärta aktiveras kroppens sympatiska del av det autonoma nervsystemet (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). Detta orsakar förändringar i hjärtfrekvens, saturation, blodtryck och 

andningsfrekvens. Indikationer på smärta hos spädbarnet kan vara ökad hjärtfrekvens och 

förhöjt blodtryck, fallande saturation och oregelbunden eller ytlig andning, ökad 

andningsfrekvens samt förekomst av handsvett (Hummel & van Dijk, 2006; Taddio & 

Katz, 2005). En studie har dock visat att smärta postoperativt kan ge upphov till sänkt 

blodtryck. Ett lågt blodtryck kan därför inte utesluta smärta hos spädbarnet (Ramelet, Abu-

Saad, Bulsara, Rees & McDonald, 2006). De fysiologiska svaren kan också vara 

missvisande då de kan utlösas av andra faktorer än smärta i den underliggande sjukdomen 

(Hummel & van Dijk, 2006). Även stress utan förekomst av smärta kan aktivera det 

sympatiska nervsystemet (Olsson & Jylli, 2001). De fysiologiska faktorerna är mest 

användbara om barnet är övervakat under lång tid eftersom förändringarna då lättast kan 

urskiljas (Hummel & van Dijk, 2006).  

 

Neurokemiska svar 

 

Det finns inga specifika neurokemiska markörer för smärta. Smärta aktiverar det endokrina 

systemet och leder till förhöjda halter av stresshormoner såsom kortisol, adrenalin och 

noradrenalin (Hummel & van Dijk, 2006). Vid akut smärta frigörs även mängder av andra 

hormoner exempelvis insulin, glukagon och endorfiner (Taddio & Katz, 2005). Den 

kliniska användbarheten av neurokemiska indikatorer är begränsad eftersom det är 

praktiskt ohållbart att vänta på laboratoriesvar innan smärtbehandling påbörjas (Hummel & 

van Dijk, 2006). 
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Principer för att bedöma smärta hos spädbarn – fem aspekter  

 

När smärta ska bedömas hos spädbarn finns det fem aspekter att ta hänsyn till (Herr et al. 

2006). Då inget av de objektiva smärtbedömningsstrategierna som finns fungerar 

tillfredsställande var för sig krävs det en kombination av olika smärtbedömningstekniker i 

syfte att nå en god smärtlindring (Manworren, 2007). 

 

Den första aspekten är att försöka få en självskattning från barnet. Spädbarnet är på grund 

av sin outvecklade kognitiva och verbala förmåga oförmöget att skatta sin egen smärta. 

Den andra aspekten är att ta reda på eventuella källor till att barnet har smärta. Barn som 

opererats, har en infektion, skada eller pågående sjukdom ska förutsättas ha smärta och 

behandlas därefter. Den tredje aspekten är att titta på om barnet uppvisar beteendemässiga 

svar på smärta, exempelvis ansiktsgrimaser, ökad muskeltonus eller gråt. Den fjärde 

aspekten är att lyssna till förälderns bedömning av barnet smärta. Föräldern känner oftast 

barnet bäst och kan se om barnets beteende förändras (Herr et al., 2006). Hur spädbarnet 

reagerar på smärta har i hög grad visat sig påverkas av förälderns beteende samt 

mottaglighet för spädbarnets smärta (Pillai Riddell & Racine, 2009). Rosenbloom et al. 

(2011) fann att förälderns ålder hade betydelse för hur föräldern skattade barnets smärta. 

Yngre föräldrar bedömde smärtan som mer intensiv än äldre föräldrar. Det fanns ingen 

skillnad i hur mammor och pappor bedömde smärtan. Den femte och sista aspekten är att 

introducera smärtlindring. Om närvaro av förälder, distraktion, sugande på napp eller 

tröstande inte hjälper ska inledningsvis låga doser av analgetika ges. Om beteendemässiga 

tecken på smärta kvarstår efter administrering av analgetika ska andra orsaker till stress 

och obekvämlighet hos barnet utforskas (Herr et al., 2006). 

Smärtbedömningsverktyg 

 

Bedömning av smärta kan ske med hjälp av olika skalor. Dessa skalor kan vara 

endimensionella eller multidimensionella vilket innebär att de bedömer smärtan utifrån en 

eller flera parametrar (Olsson & Jylli, 2001). Det första smärtbedömningsverktyget för 

användning på spädbarn publicerades år 1978. Det var ett endimensionellt verktyg som 

bedömde smärtan utifrån ansiktsrörelser. Nio år senare publicerades det första 

multidimensionella smärtbedömningsverktyget. Detta verktyg bedömde smärtan utifrån 

spädbarnets blodtryck, gråt, rörelser, agitation, kroppsställning och eventuella klagomål på 

smärtan (Duhn & Medves, 2004). Vid bedömning av smärta hos spädbarn kan 

smärtbedömningsverktyg i form av beteendeskalor användas. Barnets beteende observeras 

då och poängsätts (Olsson & Jylli, 2001). Enligt Brantberg och Allvin (2011) kan 

smärtbedömningsverktyg användas tillsammans med fysiologiska parametrar och 

kommunikation med föräldrar för att få en helhetsbild av barnets smärta. Vid bedömning 

av smärta bör samma bedömningsverktyg användas varje gång för att kunna ge en korrekt 

bild av smärtans utveckling (Mann & Carr, 2006). 

 

Val av smärtbedömningsverktyg  

 

Duhn och Medves (2004) fann att 35 smärtbedömningsverktyg för spädbarn fanns 

beskrivna i litteraturen. Men inget av dessa verktyg bedömdes vara idealt och fungera i alla 

situationer och till alla individer. Barnets utvecklingsnivå och förmåga att förstå samt den 

kliniska situationen är det som avgör valet av smärtbedömningsverktyg (Olsson & Jylli, 

2001). Då barnet är för litet för att själv kunna bidra till den verbala kommunikationen är 

föräldrars och nära vänners roll av stor betydelse i valet av ett användbart 
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smärtbedömningsverktyg (Mann & Carr, 2006). Det smärtbedömningsverktyg som väljs 

ska vara testat och uppvisa en god reliabilitet och validitet (Taddio & Katz, 2005). 

Validiteten beskriver verktygets förmåga att mäta det som är tänkt att mätas. Med 

reliabilitet menas verktygets förmåga att visa på överensstämmelse mellan mätningar som 

utförts vid olika tillfällen (Forsberg & Wengström, 2008). Oavsett vilket 

smärtbedömningsverktyg som används ska vårdpersonalen kontinuerligt utbildas i att 

känna igen tecken på smärta hos nyfödda samt i användningen av 

smärtbedömningsverktyg (AAP & Canadian Paediatric Society [CPS], 2007). 

  

Olika smärtbedömningsverktyg  

 

Verktyg anpassade för spädbarn 

 

FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability behavioral pain assessment scale) 

används vid akuta smärttillstånd orsakade av exempelvis cancer, trauma och postoperativ 

smärta. När FLACC används observeras fem smärtbeteenden hos barnet. Dessa 

smärtbeteenden utgörs av ansiktsuttryck, benrörelser, aktivitet, gråt och förmåga att finna 

tröst, se bilaga I. Skalan är numrerad från noll till tio där noll betyder inget smärtbeteende 

och tio betyder mesta möjliga smärtbeteende (Manworren & Hynan, 2003). Skalan kan 

användas till barn från två månaders ålder och upp till sju år (Merkel, Voepel-Lewis, 

Shayevitz & Malviya, 1997). Enligt Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer och Merkel (2010) 

kan skalan även användas för smärtbedömning hos kritiskt sjuka vuxna samt vuxna med 

kognitiva nedsättningar.  

 

NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) kan användas vid akut procedursmärta hos fullgångna 

och för tidigt födda spädbarn (Stevens, Johnston, Petryshen & Taddio, 1996) upp till ett års 

ålder (UCLA David Geffen School of Medicine, n.d.). Skalan är en beteendeskala som tar 

hänsyn till sex olika beteenden: ansiktsuttryck, gråt, andningsmönster, armrörelser, 

benrörelser och aktivitet, se bilaga I. Varje beteende förutom gråt poängsätts med noll eller 

ett poäng. Gråt har noll, ett eller två poäng. Den totala poängen går från noll till sju poäng 

(Taddio et al., 2011).  

 

PIPP (Premature Infant Pain Profile) är utvecklad för att mäta akut smärta hos nyfödda och 

för tidigt födda spädbarn. Skalan mäter sju olika faktorer som kan visa på smärta hos 

spädbarnet, se bilaga I. Dessa faktorer är gestationsålder, beteende, hjärtfrekvens, 

saturation, sammandragning av ögonbrynen, ihopknipna ögon och fördjupning av den 

nasolabiala fåran. Varje faktor bedöms med en möjlig poäng från noll till tre, med en 

totalpoäng på 18 till 21 beroende på barnets gestationsålder (Ballantyne, Stevens, 

McAllister, Dionne & Jack, 1999). Gestationsåldern anger det för tidigt födda barnets 

ålder. Den vecka som graviditeten uppnått vid barnets födelse räknas som barnets ålder. 

Eftersom graviditetstiden räknas från två veckor innan befruktningen är barnets 

gestationsålder två veckor högre än barnets egentliga ålder (Gestationsålder, u.å.). 

 

Verktyg anpassade för äldre barn 

 

Det finns ett flertal skalor som är baserade på ansiktsuttryck, en av dessa är Wong Baker 

Faces Scale (WBS) (Garra et al., 2010). WBS är en självskattningsskala där sex olika 

ansiktsbilder som illustrerar graden av smärtintensitet presenteras för barnet, se bilaga I.  

Efter att skalan förklarats för barnet får barnet välja den bild som bäst passar in på den 

upplevda smärtan. Skalans poäng går från noll till tio med intervaller om två poäng mellan 
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varje bild. Skalan är anpassad till barn i åldern tre till sju år (Shavit, Kofman, Leder, Hod 

& Kozer, 2008). 

 

Den Visuella Analoga Skalan (VAS) är en vanligt förekommande skala vid 

smärtbedömning. Skalan är validerad för användning i akutsjukvård och passar bäst till 

vuxna och äldre barn. Det kan vara svårt för barn att skatta hur den riktiga 

smärtupplevelsen känns jämfört med den abstrakta värsta tänkbara smärtupplevelsen 

(Garra et al., 2010). Därför bör barnets ålder ha uppgått till åtta år vid användning av VAS 

för smärtbedömning. Skalan består av en tio cm lång horisontell linje som uppdelas från 

ingen smärta (0) längst ut till vänster på skalan till värsta tänkbara smärta (10) längst ut till 

höger på skalan, se bilaga I. Efter att barnet fått en förklaring i användningen av skalan blir 

det ombett att markera den punkt på mätstickan där dess smärtintensitet passar in. 

Sjuksköterskan läser sedan av motsvarande siffra på mätstickans baksida och 

dokumenterar smärtintensiteten i intervallet noll till tio (Shavit et al., 2008). 

Riktlinjer för smärtbehandling 

 

Internationella riktlinjer 

 

Internationella riktlinjer för behandling av smärta hos nyfödda fastslår att smärta ska 

bedömas och dokumenteras samtidigt som andra vitala parametrar registreras. Smärtan ska 

bedömas med hjälp av validerade, reliabla och kliniskt användbara 

smärtbedömningsverktyg. PIPP och NIPS nämns som exempel på 

smärtbedömningsverktyg som uppfyller dessa krav. Det verktyg som används bör vara 

anpassat efter spädbarnets gestationsålder och smärttyp. Vidare bör smärtbedömningen 

vara omfattande, multidimensionell och ta hänsyn till beteendemässiga och fysiologiska 

smärtindikatorer samt till det sammanhang spädbarnet befinner sig i. Smärtbedömning ska 

utföras efter potentiellt smärtsamma procedurer och i syfte att utvärdera effekten av 

smärtlindrande omvårdnadsåtgärder (Anand & International Evidence-Based Group for 

Neonatal Pain, 2001).  

 

Nationella riktlinjer 

 

År 2001 publicerades de första svenska riktlinjerna för behandling av smärta i 

nyföddhetsperioden. Dessa riktlinjer utgick från internationella riktlinjer och baseras på 

aktuell forskning. Riktlinjerna kan användas som vägledning vid vård av spädbarn samt 

utgöra en grund för utformningen av regionala riktlinjer och utbildningsprogram. De 

svenska riktlinjerna liknar i stor utsträckning de internationella riktlinjerna men förtydligar 

att smärtbedömning av nyfödda bör genomföras både före och efter smärtsamma 

procedurer samt att olika smärtbedömningsverktyg bör användas vid bedömning av 

procedursmärta, postoperativ smärta och kontinuerlig smärta (Svensk barnsmärtförening, 

2009). Av neonatalavdelningarna i Sverige har 88 procent skrivna riktlinjer för 

smärtbehandling (Eriksson & Gradin, 2008). 

Sjuksköterskans roll vid smärtbedömning av spädbarn 

 

I International Council of Nurses [ICN] (2007) etiska kod för sjuksköterskor står det bland 

annat att sjuksköterskan inte ska begränsa sin omvårdnad till patientens ålder eller sociala 

status. Sjuksköterskan ska således ge en lika god omvårdnad till spädbarn som till vuxna. 

ICN (2007) beskriver även sjuksköterskans fyra grundläggande etiska ansvarsområden: att 
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främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Genom att 

bedöma smärta och utifrån detta ge smärtlindring deltar sjuksköterskan aktivt i att främja 

spädbarnets hälsa, hon förebygger konsekvenser av obehandlad smärta, återställer 

spädbarnets hälsa och lindrar dess lidande. Herr et al. (2006) lyfter fram att sjuksköterskan 

har ett etiskt åtagande att hantera och lindra patienters smärta, även de patienter som är 

sårbara och inte kan tala för sig själva. Sjuksköterskan har utöver ett etiskt och moraliskt 

synsätt även ett professionellt förhållningssätt gentemot de patienter som står under hennes 

omvårdnadsansvar. Spädbarn ska utifrån dessa aspekter behandlas på samma sätt som alla 

andra patienter. I syfte att säkerställa bästa möjliga smärtlindring för spädbarnet innebär 

detta förhållningssätt att sjuksköterskan ska utföra kontinuerlig smärtbedömning, korrekt 

smärtbehandling samt utvärdering av behandlingen (Herr et al., 2006).  

 

Enligt Manworren (2007) spelar sjuksköterskan en central roll vid behandling av akut 

smärta hos barn på sjukhus. Sjuksköterskan är ansvarig för att bedöma och behandla 

smärtan samt för att utvärdera effekten av given behandling. Utvärderingen ger möjlighet 

att upptäcka behovet av ytterligare behandling. Målet är att sjuksköterskans insatser ska 

leda till en optimal smärtbehandling men resultatet kan istället bli att sjuksköterskan utgör 

ett hinder för smärtbehandlingen och att patienten lämnas att lida. För att möjliggöra en 

optimal smärtbehandling tillhandahåller nationella organisationer strategier, verktyg och 

föreskrifter. Men det är sjuksköterskan som i slutändan avgör vilken smärtbehandling 

spädbarnet får. AAP (2001) förtydligar att det i sjuksköterskans ansvarsområde också ingår 

att kunna förutse smärtsamma upplevelser hos barn och utifrån detta övervaka barnet. I 

syfte att underlätta smärtbehandlingen och kommunikationen mellan sjukvårdspersonal 

borde smärta och effekterna av smärtbehandling inklusive biverkningar rutinmässigt 

uppmärksammas samt dokumenteras klart och tydligt. 

Problemformulering  

 

Spädbarn har förmåga att känna smärta och är dessutom känsligare för smärtstimulering än 

äldre barn och vuxna. Smärta hos spädbarn kan orsaka central sensitisering, bestående 

förändringar i smärtsystemet, påverka de framtida smärtupplevelserna, ge fördröjd läkning 

och försvagat immunförsvar samt långvariga psykiska besvär, försämrad homeostas och 

ökad mortalitet. På grund av en outvecklad kognitiv förmåga har spädbarn inte möjlighet 

att verbalt uttrycka sin smärta på ett sådant sätt att det kan utgöra grund för smärtskattning. 

De är beroende av att andra människor upptäcker och kan bedöma deras smärta. Genom 

beteendemässiga, fysiologiska och neurokemiska svar på smärta kan smärta hos spädbarn 

uppfångas. Sjuksköterskan kan bedöma spädbarnets smärta genom att använda sig av 

reliabla och valida smärtbedömningsverktyg. Smärtbedömningsverktyg för spädbarn kan 

exempelvis utgöras av beteendeskalor eller av skalor som kombinerar beteende och 

fysiologi. Internationella och nationella riktlinjer fastslår att smärtbedömning av spädbarn 

ska ske med smärtbedömningsverktyg och att smärtan regelbundet ska bedömas och 

dokumenteras samtidigt som andra vitala parametrar registreras. Utöver detta har 

sjuksköterskan etiska och moraliska åtaganden som innebär att hon ska hantera och lindra 

patienters smärta. Trots den kunskap som idag finns om smärta hos spädbarn och om hur 

den bör behandlas är den fortfarande underbehandlad.  
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SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva i vilken utsträckning sjuksköterskan använder sig 

av smärtbedömningsverktyg hos spädbarn samt vilka faktorer som påverkar denna 

användning. 

METOD 

Val av metod 

 

En litteraturstudie valdes som metod då den ansågs kunna besvara föreliggande studies 

syfte och på så sätt även ge en god bild över hur forskningsläget ser ut inom 

ämnesområdet. Efter sökning och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar inom det 

valda ämnesområdet sammanställdes artiklar till ett resultat i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008).  

Datainsamlingsmetod 

 

Sökning i databaser 

 

De vetenskapliga artiklarna hittades med hjälp av sökord i databaser som innehåller 

omvårdnadsforskning (Forsgren & Wengström, 2008). De databaser som användes var 

PubMed och CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). I 

PubMed utgjordes sökorden av MeSH-termer (Medical Subject Headings) och i CINAHL 

av CINAHL subject headings. Sammanlagt utfördes sex sökningar. Dessa sökningar 

resulterade i 17 artiklar som togs med i resultatet. Sökningarna i PubMed gav sju artiklar 

och sökningarna i CINAHL tio artiklar. Flera av de artiklar som slutligen inkluderades i 

resultatet återkom vid flera av sökningarna men de redovisas bara en gång under 

inkluderade artiklar i sököversikten, se tabell 1. 
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Tabell 1. Sököversikt. 

 
Databas & 

datum 

Sökord Begräns-

ningar 

Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 2 

2011-10-17 

pain 

measurement  

Human, 

peer 

reviewed, 

english, ≤ 

10 years , 

all infant 

316 38 10 6 

CINAHL 1 

2011-10-07 

pain 

measurement 

AND nursing 

assessment 

Human, 

peer 

reviewed, 

english, ≤ 

10 years , 

all infant 

16 10 6 4 

PubMed  1 

2011-10-07 

pain 

measurement 

AND nursing 

Humans, 

english, ≤ 

10 years , 

all infant  

205 16 4 3 

PubMed 2 

2011-10-07 

pain 

measurement 

AND nonverbal 

communication 

Humans, 

english, ≤ 

10 years , 

all infant 

37 3 0 0 

PubMed 3 

2011-10-07 

pain 

measurement 

AND nursing 

care 

Humans, 

english, ≤ 

10 years , 

all infant 

186 18 5 4 

PubMed 4 

2011-10-18 

pain 

measurement 

AND health 

knowledge, 

attitudes, 

practice 

Humans, 

english, ≤ 

10 years , 

all children  

80 18 1 0 

Totalt antal inkluderade artiklar via databassökning 17 

 

Manuell sökning 

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) utfördes manuella sökningar genom att 

studera vetenskapliga artiklars referenslistor. Manuella sökningar utfördes också genom att 

studera länkar från intressanta artiklar i PubMed. Genom manuella sökningar hittades sju 

artiklar som lästes varav två artiklar togs med i resultatet. Totalt inkluderades 19 artiklar i 

studiens resultat. 

Urval  

 

De vetenskapliga artiklarna skulle vara engelskspråkiga och inte äldre än tio år. Endast 

vetenskapliga originalartiklar användes. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar togs med 

då Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar att studier av olika slag bör inkluderas 

vid litteraturstudier inom ämnet omvårdnad. Artiklarna skulle vara refereegranskade (peer-

reviewed) innan de publicerades. För att ta reda på om artiklarna var granskade användes 

detta som begränsningsmöjlighet vid sökning i databasen CINAHL. I databasen PubMed 

gick det inte att begränsa sökningen på detta sätt utan de artiklar som hittades via PubMed 

fick kontrolleras med hjälp av databasen Ulrichs periodicals directory. Ulrichs periodicals 
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directory listar de tidsskrifter som refereegranskar sina artiklar. Sökningarna begränsades 

till artiklar som handlade om spädbarn vilket enligt PubMed (National center for 

biotechnology information, 2011) och CINAHL (EBSCO Industries, 2011) innefattar barn 

från födelsen upp till 23 månaders ålder. 

Databearbetning och analys 

 

Med utgångspunkt från artiklarnas titlar valdes intressanta artiklar ut och abstract lästes. 

Om artikeln utifrån abstractet bedömdes kunna svara på studiens syfte och frågeställningar 

kontrollerades artikelns granskningsstatus. Om artikeln var refereegranskad (peer-

reviewed) lästes artikeln i sin helhet av båda författarna. Totalt lästes 33 artiklar varav 19 

togs med i resultatet. De vetenskapliga artiklar som inkluderades i resultatet 

sammanställdes i en matris utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se 

bilaga II.  

 

Klassificering och värdering av kvalitet 

 

De vetenskapliga artiklar som innan publicering inte var refereegranskade (peer-reviewed) 

uteslöts tidigt i bearbetningsprocessen. Granskade artiklar som bedömdes kunna svara på 

studiens syfte klassificerades och kvalitetsbedömdes med hjälp av ett modifierat 

bedömningsunderlag enligt Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, et al. 

(2006). Bedömningsunderlaget finns bifogat som bilaga III.  

 

Trovärdighet  

 

För att uppnå ett trovärdigt resultat har flera speciella åtgärder vidtagits. I enlighet med 

Willman et al. (2006) genomfördes databassökningarna med vedertagna MeSH-termer i 

PubMed och med headings i CINAHL och enbart vetenskapliga originalartiklar användes. 

Då forskning är en färskvara valdes vetenskapliga artiklar med så aktuell forskning som 

möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). Som rekommenderas av Willman et al. (2006) har 

författarna oberoende av varandra läst samtliga artiklar som bedömts vara relevanta för 

föreliggande studies syfte och därefter har artiklarnas kvalitet och resultat diskuterats. De 

vetenskapliga artiklarna har klassificerats och värderats utifrån vedertagna 

bedömningsunderlag (Berg et al., 1999; Willman et al., 2006).  

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetiska överväganden gjordes vid urvalet av de vetenskapliga artiklarna då enbart 

artiklar som var refereegranskade (peer-reviewed) användes i resultatet. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008) var etiska överväganden också närvarande vid 

presentationen av resultatet genom att samtliga artiklar som ingick i studien redovisades. 

Data har inte plagierats, förfalskats eller fabricerats och på så sätt har forskningsetiska 

överväganden, efter vad som föreslås av Helgesson (2006), visats. Vid användning av 

forskning, texter och citat har samtliga källor angivits på ett korrekt sätt. Data från artiklar 

har inte ändrats i syfte att artiklarna bättre skulle passa in i resultatet. 
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RESULTAT  

Sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg hos spädbarn 

 

Internationella studier visade på stora skillnader i sjuksköterskans användning av 

smärtbedömningsverktyg hos spädbarn. Mer än 80 procent av spädbarnen smärtbedömdes 

med verktyg enligt Cignacco et al. (2009) och Taylor et al. (2006). I andra studier sågs 

användningen av smärtbedömningsverktyg ligga på mellan 40 och 80 procent (Debillon et 

al., 2002; Gradin & Eriksson, 2011; Harrison et al., 2009; Probst et al., 2005; Reyes, 2003; 

Simons & MacDonald, 2006). Samtidigt beskrev Gharavi et al. (2007), Harrison et al. 

(2006) och Karling et al. (2002) att mindre än 20 procent av spädbarnen smärtbedömdes 

med verktyg. I Sverige kunde över tid en ökad användning av smärtbedömningsverktyg 

ses, från 16 (Karling et al., 2002) till 44 procent (Gradin & Eriksson, 2011). 

 

En stor majoritet av sjuksköterskorna ansåg att en strukturerad smärtbedömning med 

verktyg var viktigt hos spädbarn (Ellis et al., 2007; Gradin & Eriksson, 2011; Pölkki et al., 

2010) samt att systematisk dokumentation av smärtbedömningen var nödvändig för en god 

smärtbehandling (Pölkki et al., 2010; Reyes, 2003).  

 

Dokumenterad användning och journalens utformning 

 

Det fanns skillnader mellan sjuksköterskornas rapporterade användning av 

smärtbedömningsverktyg och den dokumenterade användningen. Simons och MacDonald 

(2006) fann att sjuksköterskorna uppgav en cirka 45 procent större användning av 

smärtbedömningsverktyg jämfört med vad granskningen av journalerna visade. Mer än 

hälften av spädbarnen saknade enligt Reyes (2003) dokumenterad smärtbedömning trots att 

tre fjärdedelar av sjuksköterskorna rapporterade att de dokumenterade smärtbedömningen 

minst var fjärde timme eller i samband med exempelvis procedur eller omvårdnad av 

spädbarnet. Vid journalgranskning fann Probst et al. (2005) att smärtbedömningsverktyg 

användes i betydligt mindre utsträckning än vad frågeformulären som akutmottagningarnas 

föreståndare fyllt i visat.  

 

Probst et al. (2005) samt Simons och Moseley (2009) fann att när smärta och 

vitalparametrar dokumenterades i samma journal var användningen och dokumentationen 

av smärtbedömningsverktyg större. Trots att ett smärtbedömningsverktyg fanns på 

sjuksköterskornas anamnes- samt preoperativa journal rapporterade Twycross (2007a) att 

det bara användes vid ett tillfälle och då på fel sätt. Ellis et al. (2007) fann att införandet av 

en separat smärtjournal med smärtbedömningsverktyg tryckt på baksidan medförde en 

signifikant ökning i antalet dokumenterade smärtbedömningspoäng. Samtidigt som 

smärtjournalen ansågs användbar rapporterade sjuksköterskorna ett problem i att det 

utgjorde ett nytt dokument som skulle fyllas i och att det riskerade att försvinna i mängden 

av journalblad. Dessutom ingick vissa vitalparametrar i smärtjournalen som samtidigt 

dokumenterades i andra journaler vilket resulterade i dubbeldokumentation. 

Dokumentationssystemet ansågs vara ineffektivt. Simons och MacDonald (2006) och 

Smyth et al. (2011) beskrev också förekomsten av separata journalblad för 

smärtbedömning. Enligt Smyth et al. (2011) hävdade sjuksköterskorna att de inte kände till 

att dessa journalblad existerade eller att de inte kunde hitta dem. Istället använde några av 

sjuksköterskorna sig av egna checklistor med smärtbedömningsverktyg tryckta på små kort 

vid smärtbedömningen. De delade ofta ut kopior av korten till sina kollegor. Probst et al. 
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(2005) framhöll att flertalet av akutmottagningarna för barn rapporterade lättillgänglighet 

till smärtbedömningsskalor. 

 

Smärtbedömningsfrekvens 

 

Enligt Cignacco et al. (2009) smärtbedömdes de prematura spädbarnen minst en men i 

genomsnitt fyra till sju gånger per dag med validerade smärtbedömningsverktyg. 

Smärtbedömningen skedde systematiskt. Även Karling et al. (2002) och Debillon et al. 

(2002) visade på att då ett barn blev smärtbedömt skedde denna bedömning frekvent. 

Harrison et al. (2009) fann däremot att antalet spädbarn med dokumenterade smärtpoäng 

var relativt stor men dokumentationen skedde väldigt infrekvent. Vidare fann Simons och 

MacDonald (2006) att hur länge ett barn smärtbedömdes med verktyg varierade från en till 

16 dagar.  

 

Validerade verktyg 

 

Ett stort antal olika smärtbedömningsverktyg nämndes i studierna. De mest förekommande 

smärtbedömningsverktygen som också var validerade för spädbarn var FLACC (Simons & 

MacDonald, 2004; Probst et al., 2005; Simons & MacDonald, 2006; Taylor et al., 2006; 

Smyth et al., 2011; Simons & Moseley, 2009), NIPS (Probst et al., 2005; Taylor et al., 

2006; Gharavi et al., 2007; Cignacco et al., 2009; Gradin & Eriksson, 2011; Spence & 

Henderson-Smart, 2011) och PIPP (Taylor et al., 2006; Gradin & Eriksson, 2011; Spence 

& Henderson-Smart, 2011).  

 

I studierna användes också smärtbedömningsverktyg som inte var framtagna för spädbarn 

exempelvis WBS (Simons & MacDonald, 2004; Probst et al., 2005; Smyth et al., 2011; 

Karling et al., 2002) och VAS (Karling et al., 2002; Probst et al., 2005). Gradin och 

Eriksson (2011) fann användning av icke-validerade smärtbedömningsverktyg. Enligt 

Simons och MacDonald (2006) föredrog sjuksköterskorna FLACC framför WBS och 

VAS.  

 

Enligt Pölkki et al. (2010) ansåg över hälften av sjuksköterskorna att de kunde bedöma 

prematura barns smärta på ett tillförlitligt sätt utan att använda smärtbedömningsverktyg. 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg hos 

spädbarn 

 

Faktorer kopplade till sjuksköterskan 

 

Utbildning och kunskap 

 

Litteraturen var inte entydig i huruvida sjuksköterskans kunskap eller utbildning påverkade 

smärtbedömningen eller ej. En orsak till att vissa neonatalintensivvårdsavdelningar inte 

använde sig av smärtbedömningsverktyg var enligt Debillon et al. (2002) brist på kunskap 

om verktygen. Twycross (2007b) fann inget samband mellan sjuksköterskans teoretiska 

kunskap och användningen av smärtbedömningsverktyg medan Probst et al. (2005) fann ett 

samband mellan minskad smärta hos barnen och en årlig kompetenshöjning hos 

sjuksköterskorna. I kompetenshöjningen ingick bland annat undervisning om upprepad 

smärtbedömning och smärtbedömning anpassat efter barnets ålder. Enligt Simons och 

MacDonald (2006) saknades, trots utbildning och införandet av validerade åldersanpassade 
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smärtbedömningsverktyg, dokumenterad användning av smärtbedömningsverktyg hos 60 

procent av barnen.  

 

Av sjuksköterskorna hade 46 procent (Reyes, 2003) respektive 65 procent (Simons & 

MacDonald, 2006) fått utbildning i användningen av smärtbedömningsverktyg. Två 

tredjedelar av neonatalavdelningarna gav enligt Gradin och Eriksson (2011) ny personal 

information angående smärtbedömning. 

 

I flera av studierna som visade på en relativt liten användning av smärtbedömningsverktyg  

uppgav sjuksköterskor ett stort utbildningsbehov beträffande smärtbedömning (Karling et 

al., 2002; Reyes, 2003; Simons & MacDonald, 2004). Enligt Simons och MacDonald 

(2004) uppgav 83 procent av sjuksköterskorna att en två timmar lång utbildning skulle 

räcka för att lära sig att använda ett nytt smärtbedömningsverktyg. När utbildningen väl 

genomfördes deltog dock endast 13 procent av sjuksköterskorna (Simons & MacDonald, 

2006). 

 

Efter genomförandet av ett omfattande program för förbättrad smärtbehandling som bland 

annat innebar införandet av reliabla och valida smärtbedömningsverktyg ansåg 

sjuksköterskorna att både deras egen och avdelningens smärtbedömning förbättrats. Vid 

granskning av patientjournaler sågs en signifikant ökning i användningen av 

smärtbedömningsverktyg och i dokumentationen av smärtbedömning. Sjuksköterskor 

ansåg att smärtprogrammets olika komponenter möjliggjorde en långsam förändring av 

kulturen på avdelningen till att smärtan kunde förväntas bli bedömd och behandlad. 

Sjuksköterskor beskrev också ett ökat stöd och att det inte längre ansågs acceptabelt att 

vara omedveten eller ointresserad av bedömning och behandling av smärta hos barn (Ellis 

et al., 2007). Spence och Henderson-Smart (2011) fann att användningen av 

smärtbedömningsverktyg hos ventilerade nyfödda ökade med drygt 50 procent efter 

introduktionen av en forskningstillämpande arbetsmodell i det praktiska vårdarbetet. Syftet 

med arbetsmodellen, som bland annat inkluderade utformning av lokala smärtteam, 

införande av riktlinjer och samarbete mellan sjukhus, var att minska skillnaden mellan 

vetenskaplig evidens och praktiskt arbete. Drygt hälften av sjukhusen angav att de till följd 

av arbetsmodellen infört smärtbedömningsverktyg i det praktiska arbetet. Trots detta 

smärtbedömdes knappt en fjärdedel av spädbarnen. 

 

Arbetssituation  

 

Samtliga sjuksköterskor som använde sig av smärtbedömningsverktyg hade mindre än fem 

års arbetslivserfarenhet (Twycross, 2007b). Pölkki et al. (2010) fann att sjuksköterskor 

med över fem års arbetslivserfarenhet från neonatal intensivvård var de som i störst 

utsträckning inte höll med om att smärtbedömningsverktyg var viktiga att använda hos 

prematura spädbarn.  

 

Enligt Simons och MacDonald (2004) ansåg nästan en fjärdedel av sjuksköterskorna att 

kollegornas åsikter utgjorde ett hinder för användningen av smärtbedömningsverktyg. 

Frustration över kollegor och nuvarande arbetssätt utgjorde även hinder för dokumentation 

av smärtbedömningen.  

 

Brist på tid eller ökad arbetsbelastning ansågs i flera studier försvåra användningen av 

smärtbedömningsverktyg (Debillon et al., 2002; Ellis et al., 2007; Simons & MacDonald, 
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2004, 2006. Karling et al. (2002) fann dock att brist på tid inte tycktes utgöra en viktig 

orsak till den otillräckliga effekten av smärtbehandlingen. 

 

Nästan en tredjedel av sjuksköterskorna ansåg att smärtbedömningsverktygen i sig utgjorde 

ett hinder för användningen då de var svåra att använda (Simons & MacDonald, 2004, 

2006). Med tiden ökade dock andelen sjuksköterskor som ansåg att 

smärtbedömningsverktygen var mycket lätta att använda (Simons & MacDonald, 2006).  

 

Enligt Simons och MacDonald (2004) rådde det delade meningar bland sjuksköterskorna 

om huruvida hela sjukhuset skulle använda samma smärtbedömningsverktyg eller om varje 

avdelning skulle ha sitt eget. Användningen av ett verktyg ansågs underlätta för de barn 

och personal som bytte avdelning, minska utbildningsbehovet samt förbättra vården och ge 

kontinuitet i smärtbedömningen.  

 

Administrering av analgetika 

 

Efter vad som kunde ses i journalerna fanns inget samband mellan sjuksköterskans 

användning av smärtbedömningsverktyg och administrering av analgetika (Reyes, 2003; 

Smyth et al., 2011; Taylor et al., 2006; Twycross, 2007a). De barn som fick infusion av 

morfinpreparat smärtbedömdes dock varje timme och bedömningen upphörde då 

infusionen avslutades (Twycross (2007a). Administrering av muskelrelaxantia och morfin 

kunde enligt Harrison et al. (2009) delvis förklara varför två tredjedelar av spädbarnen som 

genomgått kirurgi postoperativt saknade dokumenterad smärtbedömning. Dessa typer av 

läkemedel kan försvåra sjuksköterskans användning av multidimensionella 

smärtbedömningsverktyg. Hos 34 procent av spädbarnen saknades dock en förklaring till 

varför smärtbedömning inte fanns dokumenterad. De spädbarn som smärtbedömts av 

läkare fick enligt Taylor et al. (2006) analgetika i mycket större utsträckning än de som 

bedömts av sjuksköterskor. 

 

Faktorer kopplade till vårdorganisationen 

 

Riktlinjer för smärtbehandling 

 

I studien av Cignacco et al. (2009) smärtbedömdes alla spädbarn dagligen och det fanns 

mycket tydliga riktlinjer för smärtbehandling. I enlighet med detta fann Gharavi et al. 

(2007) att betydligt fler av de neonatalintensivvårdsavdelningar som hade skrivna riktlinjer 

för smärtbehandling bedömde smärta med verktyg jämfört med de avdelningar som 

saknade skrivna riktlinjer. Trots förekomst av riktlinjer var dock användningen av 

smärtbedömningsverktyg låg. Mindre sjukhus saknade i större utsträckning skrivna 

riktlinjer än större sjukhus. Harrison et al. (2006) fann att 15 procent av 

neonatalavdelningarna hade riktlinjer för smärthantering och en ännu mindre andel 

använde smärtbedömningsverktyg. Enligt Probst et al. (2005) fanns dock inget samband 

mellan förekomsten av riktlinjer för smärtbehandling och minskad smärta hos patienterna.  

 

Sjukhusets karaktär 

 

Gharavi et al. (2007) och Probst et al. (2005) fann att ju större, sett till antalet patienter, 

avdelningen var desto mer användes smärtbedömningsverktyg. De 

neonatalintensivvårdsavdelningar som låg på universitetssjukhus uppvisade en större 

användning av smärtbedömningsverktyg (Debillon et al., 2002) eller uppgav att de försökte 
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bedöma spädbarnens smärta i större utsträckning (Gradin & Eriksson, 2011) än de som inte 

hade universitetsanknytning. Även de neonatalavdelningar som utgjorde en del av en 

pediatrisk intensivvårdsavdelning och som var av nivå III (intensivvård) jämfört med nivå 

II (neonatalvård) använde smärtbedömningsverktyg i större utsträckning (Debillon et al., 

2002). Enlig Simons och Moseley (2009) var det allmänna sjukhuset bättre på att bedöma 

barnens smärta än barnsjukhuset. Detta trots att smärtnivåerna var signifikant högre på 

barnsjukhuset. På barnsjukhuset användes tre olika bedömningsverktyg och på det 

allmänna sjukhuset samma verktyg till alla barn. 

 

Tillgång till smärtexpertis 

 

Enligt Probst et al. (2005) förekom inget samband mellan tillgången till en smärtexpert och 

användningen av smärtbedömningsverktyg. Inget samband kunde heller hittas mellan 

förekomsten av smärtbehandlingsteam och minskad smärta hos patienterna. Simons och 

Moseley (2009) fann att den pediatriska avdelningen som inte hade tillgång till ett 

smärtteam smärtbedömde en större andel av patienterna än barnsjukhuset som dagligen 

besöktes av smärtteam. I studien av Karling et al. (2002) hade merparten av avdelningarna 

tillgång till smärtexpertis i form av exempelvis läkare, smärtteam eller smärtansvarig 

sjuksköterska. Trots detta smärtbedömdes knappt 16 procent av spädbarnen. Enligt Simons 

och MacDonald (2006) hade ett smärtbehandlingsteam stöttat sjuksköterskorna till att 

använda verktygen på alla barn och andelen sjuksköterskor som använde 

smärtbedömningsverktyg till samtliga barn, oavsett diagnos eller förekomst av smärta, 

ökade från 39 till 55 procent. 

 

Faktorer kopplade till barnet 

 

Diagnos/ingrepp 

 

Tre fjärdedelar av sjuksköterskorna ansåg att barnets diagnos påverkade deras 

smärtbedömning (Reyes, 2003). Det framkom i några studier att smärtbedömning oftare 

utfördes på spädbarn som genomgått kirurgi jämfört med barn som inte opererats (Debillon 

et al., 2002; Reyes, 2003). I motsats till detta fann Harrison et al. (2006) och Harrison et al. 

(2009) att neonatalavdelningarna var sämre på att använda smärtbedömningsverktyg 

postoperativt. Simons och Moseley (2009) framhöll att den typ av kirurgi som barnet 

genomgått påverkade sjuksköterskans smärtbedömningsfrekvens. De barn som genomgått 

bukoperationer fick smärtan bedömd betydligt oftare än barn som genomgått andra typer 

av operationer. Detta trots att det inte fanns någon signifikant skillnad i barnens 

smärtnivåer. I samband med procedurer fann Harrison et al. (2006) och Reyes (2003) att 

smärtbedömning förekom vid mindre än tio procent av ingreppen. Sjuksköterskor uttryckte 

svårigheter med att fokusera på smärtbehandlingen hos instabila patienter, exempelvis: 

”Pain can be lost in the shuffle of keeping the patient alive” (Ellis et al., 2007, s. 272). 

 

Ålder 

 

De allra flesta sjuksköterskorna ansåg att barnets gestationsålder påverkade deras 

smärtbedömning (Reyes, 2003). Spädbarn födda senare än gestationsvecka 33 hade fler 

dokumenterade smärtbedömningar (Reyes, 2003) och fyra av 

neonatalintensivvårdsavdelningarna i Tyskland bedömde inte smärta alls hos spädbarn 

födda tidigare än gestationsvecka 28 (Gharavi et al., 2007). Till skillnad från detta fann 

Cignacco et al. (2009) ett signifikant större antal smärtbedömningar hos de mest prematura 
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spädbarnen. Simons och Moseley (2009) fann att sjuksköterskor vid smärtbedömning 

tillskrev äldre barn en signifikant större smärta än yngre barn. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Motivering av metodval 

 

Syftet med denna studie var att beskriva i vilken utsträckning sjuksköterskan använder sig 

av smärtbedömningsverktyg hos spädbarn samt vilka faktorer som påverkar denna 

användning. För att beskriva kunskapsläget inom ämnesområdet utfördes, i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008), en litteraturstudie. Utskick av enkäter till eller intervjuer 

med sjuksköterskor hade möjligtvis kunnat besvara studiens syfte. Men då en bredare bild 

av hur sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg och faktorer som påverkar 

användningen ser ut ville uppnås valdes dessa kvantitativa respektive kvalitativa metoder 

bort. Att genomföra en litteraturstudie bedömdes som den metod som skulle ge det mest 

generaliserbara resultatet. 

 

För att kunna uppnå evidensbaserad omvårdnad bör enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) forskningsresultat från olika typer av studier ingå i en litteraturstudie. Av denna 

anledning inkluderades relevanta artiklar av såväl prospektiv kvantitativ, retrospektiv 

kvantitativ samt kvalitativ karaktär i resultatet. Ingen randomiserad eller kliniskt 

kontrollerad studie som kunde besvara syftet hittades. En anledning till detta föreslås vara 

att en kontrollgrupp inte skulle fylla någon funktion då det är den praktiska kliniska 

verkligheten som beskrivs i studierna. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska litteraturstudiens resultat presenteras på ett 

korrekt och logiskt sett så att det tydligt kan avgöras om studiens syfte besvarats på ett bra 

sätt. Resultatet i föreliggande studie anses uppfylla dessa kriterier. 

 

Motivering av ämnesval 

 

Under sjuksköterskeutbildningen har författarna till föreliggande litteraturstudie inhämtat 

kunskaper om hur viktig smärtbedömningen är samt hur smärta kan bedömas med hjälp av 

verktyg. Vid flera tillfällen under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har 

brister i sjuksköterskors användning av smärtbedömningsverktyg hos patienter registrerats. 

Verktygen har använts i liten utsträckning eller på ett felaktigt sätt. Många gånger har 

sjuksköterskor också uttryckt att de är medvetna om denna felaktiga användning. Utifrån 

dessa aspekter väcktes intresset att ta reda på i vilken utsträckning sjuksköterskor använder 

sig av smärtbedömningsverktyg och vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 

användning av verktygen. Att studien inriktades mot spädbarn hade flera orsaker. 

Författarna upplevde ett behov av att bredda kunskapen om smärta hos spädbarn och hur 

den kan bedömas med hjälp av verktyg. Spädbarn saknar förmågan att verbalt kunna 

kommunicera och kan inte skatta sin egen smärta och är därför helt beroende av att 

sjuksköterskan utför en korrekt bedömning för att smärtan ska kunna lindras (Olsson & 

Jylli, 2001). Sjuksköterskan kan inte, som hos äldre barn och vuxna, förvänta sig att 

spädbarnet ska påkalla hennes uppmärksamhet vid upplevelser av smärta. 
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Artikelsökning 

 

Sökord 

 

Vid sökning i databaserna PubMed och CINAHL användes i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008) vedertagna sökord, så kallade MeSH-termer respektive CINAHL 

subject headings. Då inget vedertaget sökord för smärtbedömningsverktyg fanns blev 

utmaningen att hitta bra sökord att kombinera med ”pain measurement” i syfte att få ett 

relevant och begränsat resultat. Målsättningen var att få fram artiklar som handlade om 

sjuksköterskans insatser vid bedömning av smärta hos spädbarn och därför användes 

sjuksköterskerelaterade sökord i kombination med ”pain measurement”. Genom att studera 

MeSH-termer till intressanta artiklar och på så sätt hitta ytterligare användbara sökord 

kunde fler artiklar hittas. De sökord som slutligen kombinerades med ”pain measurement” 

var “nonverbal communication”, ”nursing”, ”nursing assessment”, ”nursing care” och 

”health, knowledge, attitudes, practice”.  “Nonverbal communication” visade sig inte vara 

ett bra ordval då den sökningen inte resulterade i artiklar som handlade om 

smärtbedömningsverktyg. Trots användningen av kombinerade sökord och begränsningar 

resulterade de flesta av sökningarna i ett stort antal träffar och mycket tid gick åt till att leta 

fram relevanta artiklar. Många av artiklarna som kom fram i sökningarna handlade enbart 

om behandling av smärta hos spädbarn eller så utgjordes de av kliniska tester av olika 

smärtbedömningsverktyg och kunde därför uteslutas. För att säkerställa att ingen relevant 

artikel missades utfördes också en sökning med enbart ordet ”pain measurement”. Många 

av de relevanta artiklarna återkom i flera av sökningarna. Alla artiklar som hittades via 

sökning i CINAHL fanns också tillgängliga i PubMed. Trots att de två svenska studierna 

som inkluderades i resultatet bedömdes som väldigt relevanta kom de inte upp under någon 

av sökningarna i databaserna. En av dessa artiklar hittades genom att manuellt granska 

artiklars referenslistor och den andra genom att studera länkar från artiklar i PubMed.  

 

Begränsningskriterier 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska urvalskriterier som begränsar 

databassökningen fastställas med hänsyn till litteraturstudiens syfte. För att få fram aktuell 

och relevant forskning begränsades sökningarna utifrån publiceringsår, språk och 

åldersgrupp. Artiklarna skulle också innehålla humanforskning. I databasen CINAHL 

kunde sökningarna begränsas ytterligare till att enbart visa artiklar som var 

granskade så kallade peer-reviewed. Artiklarna skulle vara publicerade inom de tio senaste 

åren. Då forskningen som användes skulle vara så aktuell som möjligt var tanken att enbart 

använda artiklar publicerade de senaste fem åren, men på grund av det begränsade 

sökresultatet var det inte möjligt att utesluta äldre artiklar. Tre artiklar som utifrån 

abstracten bedömdes kunna besvara föreliggande studies syfte blev bortvalda då ingen 

elektronisk version fanns tillgänglig. Att språket begränsades till engelska beror på att 

författarna, utöver svenska, enbart behärskar detta språk tillräckligt väl för att kunna 

tillgodogöra sig vetenskaplig forskning. Med hänsyn till studiens syfte begränsades alla 

sökningar utom en till åldersgruppen ”all infant”. Syftet med den sökning som utfördes 

med åldersgruppen ”all children” var att bredda resultatet. Denna sökning resulterade dock 

inte i några nya artiklar. Många av artiklarna som handlade om spädbarn visade sig också 

handla om äldre barn. De artiklar vars resultat inte alls eller i mycket liten grad berörde 

spädbarn valdes bort. 
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Artiklarnas kvalitet 

 

I resultatet användes endast artiklar som var granskade innan publicering. De artiklar som 

hittades i databasen CINAHL var peer-reviewed då detta användes som en begränsning vid 

sökningen. De artiklar som hittades i databasen PubMed kontrollerades i Ulrichs 

periodicals directory som listar de tidsskrifter som refereegranskar sina artiklar. Artiklar 

som inte var peer-reviewed eller refereegranskade uteslöts. Artiklarna klassificerades och 

kvalitetsbedömdes därefter utifrån ett modifierat bedömningsunderlag enligt Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2006). De artiklar som bedömdes hålla en låg kvalitet (III), 

exempelvis på grund av lågt deltagarantal, stort bortfall eller otydligt beskriven 

forskningsprocess, valdes bort. Det var svårt att utföra kvalitetsbedömningen då varken 

tillräckligt med kunskap om vetenskaplig kvalitet eller tillräckligt med tid fanns för att 

utföra en så noggrann kvalitetsbedömning av artiklarna som var önskvärt. Ytterligare en 

komplicerande faktor var att flera av studierna innehöll olika studietyper. Enbart två 

artiklar tillskrevs en hög kvalitet (I). Det är möjligt att andra skulle bedöma artiklarnas 

kvalitet på ett annorlunda sätt. De artiklar som slutligen användes i resultatet 

sammanställdes i en matris utarbetad efter Willman et al. (2006). I matrisen beskrivs 

kortfattat artiklarnas resultat utifrån föreliggande studies syfte och deras kvalitet samt 

klassificering anges. 

 

Generaliserbarhet och tillförlitlighet 

 

Studierna som ingår i resultatet är utförda över ett stort geografiskt område och på olika 

typer av sjukhus samt avdelningar vilket ökar generaliserbarheten. Vissa studier är dock 

utförda av samma forskare och inom samma område samt under ungefär samma tidsperiod 

vilket delvis kan minska tillförlitligheten och generaliserbarheten. Dessutom saknas studier 

utförda i Afrika, Asien och Sydamerika samt studier utförda i utvecklingsländer. Detta 

medför att resultatet inte kan generaliseras som gällande över hela världen. 

 

Genom att försöka distansera sig från sina egna värderingar har författarna strävat efter att 

upprätthålla ett objektivt förhållningssätt under bearbetningen av resultatet. Funna 

forskningsresultat har inte manipulerats utan redovisas i föreliggande studie i 

överensstämmelse med originalartiklarna. 

 

Då engelska inte är författarnas modersmål kan vissa detaljer i artiklarna ha missuppfattats 

trots att samtliga artiklar lästes av författarna var för sig och sedan diskuterades. Risken att 

större språkliga feltolkningar skett bedöms dock som liten då obekanta ord noggrant 

kontrollerats i lexikon.  

Resultatdiskussion 

 

Sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg 

 

Litteraturen kring smärtbedömning förespråkar bedömning med smärtbedömningsverktyg 

hos spädbarn (Brantberg & Allvin, 2011; Herr et al., 2006; Manworren, 2007; Jylli, 2004; 

Mann & Carr, 2006; Norrbrink & Lundeberg, 2010; Olsson & Jylli, 2001; Taddio & Katz, 

2005). Även internationella och nationella riktlinjer för smärtbedömning rekommenderar 

att smärtbedömningsverktyg ska användas (Anand & International Evidence-Based Group 

for Neonatal Pain, 2001; Svensk barnsmärtförening, 2009). Trots detta visade resultatet 

stora variationer i antalet spädbarn som bedömdes med smärtbedömningsverktyg 
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(Cignacco et al., 2009; Debillon et al. 2002; Gharavi et al., 2007; Gradin och Eriksson, 

2011; Harrison et al., 2006; Harrison et al., 2009; Karling et al., 2002; Probst et al., 2005; 

Reyes, 2003; Simons och MacDonald, 2006; Taylor et al., 2006; Twycross, 2007a) men 

generellt sett var användningen av smärtbedömningsverktyg liten. Då majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att en strukturerad smärtbedömning med verktyg var viktig hos 

spädbarn (Ellis et al., 2007; Gradin & Eriksson, 2011; Pölkki et al., 2010) är frågan varför 

sjuksköterskan inte använder dessa verktyg i större utsträckning än vad studierna visade. I 

diskussionen som följer tas tänkbara förklaringar till detta upp.  

 

Dokumenterad användning och journalens utformning 

 

Studier visade på stora skillnader mellan den rapporterade användningen av 

smärtbedömningsverktyg hos spädbarn och den användning som syns i journalerna (Reyes, 

2003; Probst, 2005; Simons & MacDonald, 2006). Detta kan eventuellt förklaras med att 

de sjuksköterskor som svarade på frågeformulären inte är representativa för majoriteten av 

sjuksköterskor. I studien av Probst (2005) var det exempelvis avdelningsföreståndaren som 

svarade på frågeformuläret och detta kanske inte avspeglar hur personalen faktiskt arbetar. 

Skillnaden kan också bero på att sjuksköterskor utför smärtbedömningar som inte 

dokumenteras exempelvis på grund av att smärtbedömningen med tiden blivit rutin. En 

annan möjlig orsak kan vara att sjuksköterskorna svarar med vad de önskar och tror att de 

ska göra men sedan inte hinner utföra arbetet på det önskade sättet. En anledning till att de 

inte hinner dokumentera smärtbedömningen kan vara att dokumentationssystemet är 

ineffektivt. Studierna visade att förekomsten av separata journaler för smärtbedömning var 

associerat med en liten dokumentation av smärtbedömningen (Simons & MacDonald, 

2006; Smyth et al., 2011) och då smärtan dokumenterades i vitalparametersjournalen var 

användningen av smärtbedömningsverktyg större (Probst et al., 2005; Simons & Moseley, 

2009). Genom att smärtan finns som en parameter i journalen framstår den som en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Då smärta officiellt har tillkännagivits som ”den femte vitala 

parametern” (Walid et al., 2008) borde den dokumenteras på samma ställe som de övriga 

vitalparametrarna. Bristen på dokumentation av smärtbedömning kan också bero på brister 

i utbildningen om verktyget.  

 

Om dokumentationen inte sker, hur kan sjuksköterskan då visa att hon ger spädbarnet bästa 

möjliga vård? AAP (2001) betonar att sjuksköterskan, i syfte att underlätta 

smärtbehandlingen och kommunikationen mellan sjukvårdspersonal, rutinmässigt bör 

dokumentera smärtbedömningen klart och tydligt. Sjuksköterskor visade sig hålla med om 

att dokumentation av smärtbedömning är nödvändig för en god smärtbehandling (Pölkki et 

al., 2010; Reyes, 2003). Studier som genom journalgranskning avslöjade en stor 

användning av smärtbedömningsverktyg (Cignacco et al., 2009; Taylor et al., 2006) visar 

att det är möjligt för sjuksköterskan att utföra och dokumentera smärtbedömningen om de 

rätta förutsättningarna, exempelvis i form av tydliga riktlinjer, finns. 

 

Smärtbedömningsfrekvens 

 

Sjuksköterskan ska rutinmässigt och regelbundet uppmärksamma smärta (AAP, 2001; 

Anand & International Evidence-Based Group for Neonatal Pain, 2001; Herr et al., 2006; 

Norrbrink & Lundeberg, 2010; Svensk barnsmärtförening, 2009). Det verkar som att 

sjuksköterskor i stor utsträckning har anammat detta, då smärtbedömningen när den väl 

utfördes, oftast utfördes frekvent (Cignacco et al. 2009; Debillon et al., 2002; Karling et 

al., 2002). Detta kan bero på att sjuksköterskorna främst bedömde de barn som de 
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förväntade sig skulle känna smärta eller barn som tydligt uppvisade beteendemässiga (Herr 

et al., 2006; Taddio & Katz, 2005) tecken på smärta. Sjuksköterskorna handlade reaktivt 

istället för proaktivt. Men detta skulle även kunna medföra att de barn som inte gav tydliga 

signaler på sin smärta inte fick adekvat smärtbehandling vilket lyfts av Olsson och Jylli 

(2001) som framhåller att barn som tydligt uttrycker sin smärta snabbare får smärtlindring. 

Genom att kontinuerligt bedöma spädbarnets smärta ökar sjuksköterskans möjlighet att 

tidigt uppmärksamma förändringar i barnets smärtuttryck vilket borde leda till att 

smärtbehandlingen sätts in tidigare. 

 

Validerade verktyg 

 

Smärtbedömningsverktygen ska vara testade och uppvisa en god reliabilitet och validitet 

samt klinisk användbarhet (Anand & International Evidence-Based Group for Neonatal 

Pain, 2001; Svensk barnsmärtförening, 2009; Taddio & Katz). Trots detta var 80 procent 

av smärtbedömningsverktygen som neonatalavdelningarna använde inte validerade 

(Gradin & Eriksson, 2011). Andra studier visade på användning av 

smärtbedömningsverktyg som inte var framtagna för spädbarn (Simons & MacDonald, 

2004; Probst et al., 2005; Smyth et al., 2011; Karling et al., 2002). Det är viktigt att det 

smärtbedömningsverktyg som används är anpassat till barnets utvecklingsnivå (Anand & 

International Evidence-Based Group for Neonatal Pain, 2001; Olsson & Jylli, 2001; 

Svensk barnsmärtförening, 2009). Det kan dock inte vara sjuksköterskans ansvar att ta 

fram validerade smärtbedömningsverktyg för att kunna använda dem i det praktiska 

arbetet. Detta ansvar måste komma från vårdorganisationen. I de lokala riktlinjerna för 

smärtbehandling bör det tydligt framgå vilka verktyg som ska användas i olika situationer 

och åldersgrupper. Sjuksköterskans uppgift är att på ett korrekt sätt använda de 

smärtbedömningsverktyg som tillhandahålls på avdelningen men genom att påtala brister i 

arbetssätt kan sjuksköterskan bidra till förbättringsarbete. 

 

Då Simons och MacDonald (2006) fann att FLACC var det smärtbedömningsverktyg som 

sjuksköterskorna föredrog att använda borde det inte vara svårt att få sjuksköterskor att 

bedöma spädbarn med ett anpassat verktyg istället för med exempelvis WBS eller VAS. 

Då FLACC var det enda observationsverktyget och därför inte krävde involvering av 

barnet kunde det vara ett snabbare och enklare sätt att bedöma smärta och det kan ha 

bidragit till att det föredrogs. 

 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg hos 

spädbarn 

 

Sjuksköterskans utbildning och kunskap  

 

En bristfällig kunskap samt ett stort utbildningsbehov om smärtbedömningsverktyg 

framhölls i flera studier (Debillon et al., 2002; Karling et al., 2002; Reyes, 2003; Simons & 

MacDonald, 2004). Trots detta hade sjuksköterskorna enligt Simons och MacDonald 

(2006) en mycket låg närvaro vid utbildningen. Eftersom en stor del av sjuksköterskorna 

hade uttryckt önskan om att genomföra utbildningen kan detta bero på att de inte kunde 

komma loss från sina arbetsuppgifter. Även om sjuksköterskans vilja är stor måste hon få 

uppmuntran och stöd från arbetsgivaren för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Det 

måste finnas ett stöd för ytterligare utbildning av redan kvalificerad personal. AAP och 

CPS (2007) rekommenderar att vårdpersonal kontinuerligt utbildas i att känna igen tecken 

på smärta hos nyfödda samt i användningen av smärtbedömningsverktyg. Vidare framkom 
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i studierna att mer än en tredjedel av sjuksköterskorna inte fått utbildning i de 

smärtbedömningsverktyg som användes på avdelningen (Gradin & Eriksson, 2011; Reyes, 

2003; Simons och MacDonald, 2006). Detta visar också på att arbetsgivarens prioritering 

av och sjuksköterskans engagemang i smärtbedömningen inte är optimal.  

 

Att sjuksköterskan har kunskap om smärtbedömningsverktyg är viktigt men att tro att 

enbart ökad kunskap kan öka användningen av verktygen kan vara en för enkel lösning på 

problemet. I enlighet med detta fann Twycross (2007b) inget samband mellan 

sjuksköterskans teoretiska kunskap och användningen av smärtbedömningsverktyg och 

trots utbildning i smärtbedömningsverktyg saknades dokumenterad användning hos 

majoriteten av barnen (Simons & MacDonald, 2006). Det verkar som att program som 

innebär förändring i flera dimensioner exempelvis utbildning, utformning av lokala 

smärtteam, införande av riktlinjer och samarbete mellan sjukhus (Ellis et al., 2007; Spence 

& Henderson-Smart, 2011) kan vara ett bra sätt att öka användningen av 

smärtbedömningsverktyg. Det måste finnas ett kvarstående stöd och motivation till att 

upprätthålla förändringarna som införts. Förändringar kan vara svåra att uppnå i komplexa 

organisationer och kan ta tid. 

 

Sjuksköterskans arbetssituation 

 

Om brist på kunskap och utbildning medförde en minskad användning av 

smärtbedömningsverktyg borde användningen öka med stigande arbetslivserfarenhet. Så 

verkade inte var fallet då sjuksköterskor med mer än fem års arbetslivserfarenhet var de 

som var mest negativa mot användningen av smärtbedömningsverktyg (Pölkki et al., 2010; 

Twycross, 2007b). Detta kan förklaras med att sjuksköterskan med tiden blir trygg i sin 

förmåga att bedöma smärta hos spädbarn och att hon därför inte är mottaglig för de 

förändringar och nya rutiner som införandet av smärtbedömningsverktyg innebär.  

 

Enligt Simons och MacDonald (2004) ansåg nästan en fjärdedel av sjuksköterskorna att 

kollegornas åsikter utgjorde ett hinder för användningen av smärtbedömningsverktyg. 

Oavsett vilken utbildning och kunskap sjuksköterskan har kring spädbarnens 

smärtupplevelser och vikten av att använda smärtbedömningsverktyg verkar det som att 

sjuksköterskan kan ignorera denna kunskap i syfte att passa in på avdelningen och anpassa 

sig efter redan inarbetade rutiner. Det kan även finnas en ovilja bland kollegorna att ta till 

sig ny information då de kan tycka att det är arbetsamt att ändra på det arbetssätt som 

utifrån deras perspektiv hittills fungerat bra. När information allt oftare överförs via 

journaler i datasystem blir det viktigare att använda smärtbedömningsverktyg och 

dokumentera denna användning för att främja kommunikationen personalen emellan. 

Dokumentationen är en tidsbesparande kommunikativ åtgärd jämfört med att muntligt 

informera kollegor om spädbarnets smärtutveckling. Risken att information missas eller 

feltolkas minskar också. AAP (2001) menar att kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal kan underlättas genom att smärta och effekterna av smärtbehandling 

inklusive biverkningar rutinmässigt dokumenteras. 

 

Att smärtbedömningsverktyget var tidskrävande ansågs i flera studier utgöra ett hinder för 

användningen av smärtbedömningsverktyg (Debillon et al., 2002; Ellis et al., 2007; Simons 

& MacDonald, 2004, 2006). Detta kan tyda på att verktygen uppfattas som svåra att 

använda vilket skulle stämma med att fler sjuksköterskor, i studien av Simons och 

MacDonald (2006), ansåg att smärtbedömningsverktygen med tiden var väldigt lätta att 

använda. Då smärtbedömningsverktyg anpassade för spädbarn vanligen tar hänsyn till flera 
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olika parametrar (Ballantyne et al., 1999; Manworren & Hynan, 2003; Taddio et al., 2011) 

innebär det ju att de tar längre tid att använda än om de bara mätte en dimension av 

smärtan som exempelvis VAS (Shavit et al., 2008) gör. Denna tidsskillnad måste dock vara 

marginell då sjuksköterskan blivit van vid att använda verktyget. Men att sjuksköterskorna 

uppfattar att tiden utgör ett hinder för användningen riskerar att minska användningen 

exempelvis under situationer med ökad arbetsbelastning. Vid sådana situationer är det 

extra viktigt att sjuksköterskan prioriterar bland sina arbetsuppgifter. Smärtbehandling 

borde med tanke på det lidandet smärtan orsakar samt de konsekvenser obehandlad smärta 

kan leda till (Alfvén & Olsson, 2008; Ghai et al., 2008; Lagercrantz et al., 2008; Mann & 

Carr, 2006; Norrbrink & Lundeberg, 2010; Olmstead et al., 2010; Olsson & Jylli, 2001; 

Ramelet et al., 2004; Taddio & Katz, 2005) vara en högt prioriterad arbetsuppgift hos 

sjuksköterskan även under perioder med hög arbetsbelastning. 

 

Sjuksköterskorna fann fördelar med att använda samma verktyg på alla avdelningar 

(Simons & MacDonald, 2004). Detta tyder på brist på kunskap om barns smärtuttryck i 

olika åldrar och om i vilka situationer och för vilka åldersgrupper olika 

smärtbedömningsverktyg är validerade. Avdelningar som vårdar barn av olika åldrar måste 

använda sig av flera olika bedömningsverktyg för att på ett korrekt sätt bedöma barnens 

smärta. 

 

Administrering av analgetika 

 

Flera studier fann inget samband mellan sjuksköterskans användning av 

smärtbedömningsverktyg och administrering av analgetika (Reyes, 2003; Smyth et al., 

2011; Taylor et al., 2006). Då smärtbedömning är nödvändig för att effektivt kunna 

behandla smärtan (Olsson & Jylli, 2001; Taddio & Katz, 2005) är det anmärkningsvärt att 

inget samband mellan användningen av smärtbedömningsverktyg och administrering av 

analgetika ses. På vilka grunder ger då sjuksköterskan barnen smärtlindring? 

Sjuksköterskan kanske anser att hennes del i smärtlindringen enbart handlar om 

administrering av analgetika och att hon därför inte behöver utföra smärtbedömningar? 

Taylor et al. (2006) beskrev att de spädbarn som smärtbedömts av läkare i mycket större 

utsträckning fick smärtlindrande läkemedel än de som bedömts av sjuksköterskor. Om 

sjuksköterskan upplever att hennes bedömning inte spelar någon roll för spädbarnets 

smärtbehandling kan det vara svårt att motivera henne till användning av 

smärtbedömningsverktyg. Det kan också vara svårt att bedöma smärtan hos spädbarn som 

får sederande läkemedel (Olsson & Jylli, 2001) men sjuksköterskan borde inte generalisera 

utan utifrån varje spädbarn avgöra möjligheten att utföra en smärtbedömning oavsett de 

läkemedel barnet får. 

 

Riktlinjer för smärtbehandling 

 

Det finns ingen tydlig trend som visar att användningen av smärtbedömningsverktyg 

internationellt sett ökar (Cignacco et al., 2009; Debillon et al. 2002; Gharavi et al., 2007; 

Harrison et al., 2006; Harrison et al., 2009; Probst et al., 2005; Reyes, 2003; Simons och 

MacDonald, 2006; Taylor et al., 2006; Twycross, 2007a) men svenska studier visar på en 

ökad användning (Gradin & Eriksson, 2011; Karling, 2002). En förklaring till den ökade 

användningen i Sverige kan vara införandet av nationella riktlinjer för smärtbedömning 

(Svensk barnsmärtförening, 2009). Även internationella riktlinjer (Anand & International 

Evidence-Based Group for Neonatal Pain, 2001) rekommenderar att en strukturerad metod 

för smärtbedömning ska användas. Flera studier har visat på samband mellan förekomsten 
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av skrivna riktlinjer och användningen av smärtbedömningsverktyg (Cignacco et al., 2009; 

Gharavi et al., 2007; Harrison, 2006). Trots att 88 procent av de pediatriska avdelningarna i 

Sverige hade skrivna riktlinjer år 2006 (Eriksson & Gradin, 2008) använde knappt hälften 

av avdelningarna smärtbedömningsverktyg två år senare (Gradin & Eriksson, 2011). I 

enlighet med detta fann Gharavi et al. (2007) att knappt en fjärdedel av avdelningarna med 

skrivna riktlinjer använde smärtbedömningsverktyg. Enbart införandet av riktlinjer verkar 

inte räcka som åtgärd i syfte att öka användningen av smärtbedömningsverktyg till 

acceptabla nivåer. Men skrivna riktlinjer angående smärtbehandling är ett steg på vägen 

och leder till att smärta hos spädbarn får större uppmärksamhet. 

 

Sjukhusets karaktär 

 

Avdelningar med fler patienter (Gharavi et al., 2007; Probst et al., 2005) samt avdelningar 

på universitetssjukhus (Debillon et al., 2002) använde i högre grad 

smärtbedömningsverktyg jämfört med mindre avdelningar respektive sjukhus utan 

universitetsanknytning. En förklaring till detta kan vara att större sjukhus i större 

utsträckning än mindre sjukhus hade skrivna riktlinjer för smärtbehandling (Gharavi et al., 

2007). I och med att utbildning bedrivs på sjukhus kan det vara så att personalen generellt 

sett är mer kompetent och mer insatt i hur smärtan ska bedömas på ett korrekt sätt. Större 

sjukhus och universitetsanknytning medför också troligtvis till att smärta hos barn får 

större uppmärksamhet. Att det allmänna sjukhuset var bättre på att bedöma barnens smärta 

än barnsjukhuset (Simons & Moseley, 2009) kan förklaras med användningen av endast ett 

smärtbedömningsverktyg. Detta innebär emellertid att smärtan inte bedömdes på ett 

korrekt sätt då det inte finns något verktyg som är validerat för alla åldrar och situationer 

(Duhn & Medves, 2004; Olsson & Jylli, 2001).  

 

Tillgång till smärtexpertis 

 

Flera studier visade ett negativt eller inget samband mellan tillgången till smärtexpertis och 

användningen av smärtbedömningsverktyg (Karling et al., 2002; Probst et al., 2005; 

Simons och Moseley, 2009). Detta resultat förvånade författarna då idéen med 

smärtexperter eller smärtteam borde vara att uppnå en bättre smärtbehandling och en 

minskad smärta hos patienterna. Det kan vara så att tillgången till smärtexpertis medför att 

avdelningens sjuksköterskor inte anser att smärtbehandling är något de själva måste 

prioritera utan att ansvaret för smärtbedömningen flyttas från sjuksköterskorna till 

experterna. Simons och MacDonald (2009) fann dock ett positivt samband mellan 

användningen av smärtbedömningsverktyg och tillgången till smärtteam. Smärtteamet 

hade i detta fall stöttat avdelningssjuksköterskorna till att använda 

smärtbedömningsverktyg. Detta visar på vikten av att smärtexperterna delar med sig av sin 

kunskap till de sjuksköterskor som vårdar spädbarnen istället för att ta över ansvaret för 

smärtbehandlingen. 

 

Spädbarnets diagnos/ingrepp 

 

I studierna framkom att postoperativ smärtbedömning utfördes såväl oftare (Debillon et al., 

2002; Reyes, 2003) som mer sällan (Harrison et al., 2006; Harrison et al., 2009) jämfört 

med smärtbedömning av spädbarn som inte genomgått kirurgi. Då upplevelsen är att 

patienter som genomgått kirurgi övervakas noggrant är det förvånande att smärtbedömning 

inte alltid ingår i denna övervakning.  
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Smärtbedömning i samband med procedurer var inte vanligt (Harrison et al., 2006; Reyes, 

2003). Detta är oroväckande då smärta i samband med procedurer enligt Norrbrink och 

Lundeberg (2010) är frekvent förekommande hos barn och då spädbarn på 

neonatalavdelningar dagligen utsätts för smärtsamma procedurer (Ellis et al., 2002). 

Internationella riktlinjer för smärtbedömning (Anand & International Evidence-Based 

Group for Neonatal Pain, 2001) rekommenderar att smärtbedömning ska utföras efter 

smärtsamma procedurer. Dessutom kan smärta som barn utsätts för inom vården nästan 

alltid förhindras eller lindras (AAP, 2001). Kan det vara så att sjuksköterskor anser att 

smärtan i samband med procedurer är oundviklig, kortvarig och ofarlig och därför inte 

behöver bedömas? Detta tyder i sådana fall på kunskapsbrist då Ghai et al. (2008) visat att 

smärta i samband med procedurer kan ha långsiktiga negativa effekter på smärtbeteende 

och smärtperception. Enligt Taddio och Katz (2005) kan smärtlindring i samband med 

procedurer delvis motverka uppkomsten av ett förstärkt smärtbeteende. Således finns det 

stora vinster i att bedöma spädbarns procedursmärta och i att behandla den. 

 

Spädbarnets ålder 

 

I ICN:s (2007) etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan bland annat inte ska 

begränsa sin omvårdnad till patientens ålder. Enligt Cignacco et al. (2009), Gharavi et al. 

(2007) och Reyes (2003) fanns det skillnader i sjuksköterskans smärtbedömning relaterat 

till barnets gestationsålder. Resultatet visade motstridiga siffror mellan studierna och 

därför kan ingen tydlig trend ses. Att sjuksköterskorna tillskrev äldre barn en signifikant 

större smärta än yngre barn (Simons & Moseley, 2009) kan anses bero på att de äldre 

barnen antogs signalera sin smärta själva och därför i högre grad hann utveckla en starkare 

smärtupplevelser innan sjuksköterskan uppmärksammade deras smärta. Enligt Ghai et al., 

(2008) är spädbarn känsligare för smärtstimulering än äldre barn och vuxna. Det är enligt 

författarna möjligt att sjuksköterskorna inte var medvetna om detta och därför tillskrev de 

äldre barnen en högre grad av smärta.  

Slutsats  

 

Många faktorer påverkar sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg. Men 

trots kunskap om dessa faktorer och trots införandet av riktlinjer och utbildning är 

sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg hos spädbarn generellt sett liten. 

Utmaningen verkar vara att hitta smärtbedömningsverktyg som är lätta att använda i det 

kliniska arbetet. Till verktygen bör också bra utbildnings- och implementeringsprogram 

finnas. För att öka användningen av smärtbedömningsverktyg är det viktigt att 

sjuksköterskan ser verktygen som en del i den rutinmässiga omvårdnaden av spädbarnet. 

Förslag till fortsatta studier 

 

Det finns en hel del studier som beskriver användningen av smärtbedömningsverktyg hos 

spädbarn men då användningen trots detta är oacceptabelt liten krävs ytterligare studier 

som utreder orsakerna till detta. Det krävs större studier och av bättre kvalitet. Möjligheten 

att utföra randomiserade kontrollerade studier bör utredas. Författarna anser att studier som 

genom journalgranskning och intervjuer med sjuksköterskor beskriver i vilken utsträckning 

smärtbedömningsverktyg används hos spädbarn bör utföras i Sverige. Studier av denna typ 

saknas men skulle kunna tillföra viktig kunskap om hur användningen faktiskt ser ut och 

faktorer som påverkar användningen. Även avdelningskulturens inverkan på 

sjuksköterskans användning av smärtbedömningsverktyg känns relevant att utforska. Det 



29 

 

finns också ett behov av att öka den kunskap om spädbarns smärta och 

smärtbedömningsverktyg som förmedlas till sjuksköterskor under grundutbildningen då 

spädbarn är en patientgrupp som allmänsjuksköterskan kan stöta på i sin yrkesutövning. 
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FLACC (Manworren & Hynan, 2003) 

 

 

 

 

NIPS (UCLA David Geffen School of Medicine, n.d.) 

 

A score greater than 3 indicates pain 

Pain Assessment Score 

Facial Expression 0 – Relaxed muscles Restful face, neutral expression 

1 – Grimace Tight facial muscles; furrowed brow, chin, jaw, 

(negative facial expression – nose, mouth and brow) 

Cry  0 – No Cry Quiet, not crying 

1 – Whimper Mild moaning, intermittent 

2 – Vigorous Cry Loud scream; rising, shrill, continuous (Note: 

Silent cry may be scored if baby is intubated as evidenced by 

obvious mouth and facial movement. 

Breathing Patterns 0 – Relaxed Usual pattern for this infant 

1 – Change in Breathing Indrawing, irregular, faster than usual; 

gagging; breath holding 

Arms 0 – Relaxed/Restrained No muscular rigidity; occasional 

random movements of arms 

1 – Flexed/Extended Tense, straight legs; rigid and/or rapid 

extension, flexion 

Legs 0 – Relaxed/Restrained No muscular rigidity; occasional 

random leg movement 

1 – Flexed/Extended Tense, straight legs; rigid and/or rapid 

xtension, flexion 

State of Arousal 0 – Sleeping/Awake Quiet, peaceful sleeping or alert random 

leg movement 

1 – Fussy Alert, restless, and thrashing 
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 PIPP (Stevens et al., 1996) 

 
 

 

 

 

WBS (UCFS Childrens Hospital, 2004) 
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VAS (Nature Clinical Practice Rheumatology, 2007). 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Cignacco, E., 

Hamers, J., 

van Lingen, 

R. A., 

Stoffel, L., 

Bücht, S., 

Müller, R., 

Schütz, N., 

Zimmerman, 

L., & Nelle, 

M.  

 

2009 

Schweiz 

 

 

 

Neonatal procedural pain 

exposure and pain 

management in ventilated 

preterm infants during the 

first 14 days of life 

Att beskriva vilka procedurer 

ventilerade prematura 

spädbarn utsätts för och hur 

ofta procedurerna utförs samt 

undersöka mängden given 

analgetika.  

Retrospektiv datainsamling 

från sjuksköterske- och 

medicinjournaler på två 

neonatalintensivvårdsavdelni

ngar under de prematura 

spädbarnens 14 första dagar i 

livet. 

n=120 

(0) 

Spädbarnen smärtbedömdes minst en men i  

genomsnitt fyra till sju gånger per dag med  

validerade smärtbedömningsverktyg. De mest 

prematura spädbarnen hade det största antalet 

registrerade smärtbedömningar. Det fanns mycket  

tydliga riktlinjer för smärtbehandling på  

avdelningarna. 

II 

R 

Debillon, T., 

Bureau, V., 

Savagner, C., 

Zupan-

Simunek, V., 

& Carbajal, 

R.  

 

2002 

Frankrike 

Pain management in 

French neonatal intensive 

care units 

Att undersöka hur 

smärtbehandlingen ser ut på 

neonatalintensivvårds-

avdelningar i Frankrike och 

att identifiera faktorer som 

kan associeras med 

skillnader mellan olika 

avdelningar. 

Frågeformulär skickades till 

ansvariga för avdelningarna. 

Frågorna berörde 

smärtbedömningsverktyg, 

smärtbehandlingens 

organisation samt 

farmakologisk behandling 

vid fem kliniska situationer. 

n=116 

(27) 
Sjuttio procent av avdelningarna använde 

smärtbedömningsverktyg. Då smärtbedömning  

utfördes skedde detta vanligtvis kontinuerligt.  

Orsaker till varför smärtbedömningsverktyg inte  

användes var bland annat brist på kunskap om  

verktygen, en tro att tillgängliga verktyg inte var 

valida samt brist på tid. De neonatalintensivvårds- 

avdelningar som hade universitetsanknytning, låg  

på en pediatrisk intensivvårdsavdelning, var av  

nivå III eller som inte hade kirurgiska patienter  

uppgav en större användning av 

smärtbedömningsverktyg. 

 

 

 

 

II 

P 
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Ellis, J. A., 

McCleary, 

L., Blouin, 

R., Dube, K., 

Rowley, B., 

MacNeil, M., 

& Cooke, C.  

 

2007 

USA  

 

 

 

 

Implementing best practice 

pain management in a 

pediatric hospital 

Att utvärdera genomförandet 

att ett omfattande program 

för förbättrad 

smärtbehandling på ett 

barnsjukhus. 

Sjuksköterskor fick fylla i 

frågeformulär (ff) och 

patientjournaler (pj) 

granskades före och sex 

månader efter genomförandet 

av programmet. 

Sjuksköterskor och läkare 

samtalade i fokusgrupper (fg) 

sex månader efter 

genomförandet av 

programmet. Programmet 

medförde bland annat att 

reliabla och valida 

smärtbedömningsverktyg 

infördes på barnsjukhuset. 

n(ff)=120 

(246) 

 

n(pj)=75/50 

(0) 

 

n(fg)=? 

(?) 

Sjuksköterskorna ansåg att både deras egen och  

avdelningens smärtbedömning förbättrats.  

Sjuksköterskorna uppgav att de i större  

utsträckning bedömde smärtan med hänsyn till  

barnets utveckling, valde smärtbedömnings- 

verktyg anpassade efter barnets ålder och  

utveckling, bedömde smärtintensiteten mer korrekt  

och var mer konsekventa vid smärtbedömningen.  

Vid granskning av patientjournaler sågs en  

signifikant ökning i användningen av 

smärtbedömningsverktyg och i dokumentationen  

av smärtbedömningen. Sjuksköterskor beskrev  

också ett ökat stöd i smärtbedömningen. Brist på tid 

och ett ineffektivt dokumentationssystem ansågs  

utgöra hinder för användningen av  

smärtbedömningsverktyg.  

 

 

 

 

II 

P, R, K 

Gharavi, B., 

Schott, C., 

Nelle, M., 

Reiter, G., & 

Linderkamp, 

O.  

 

2007 

Österrike, 

Tyskland, 

Schweiz  

Pain management and the 

effect of guidelines in 

neonatal units in Austria, 

Germany and Switzerland 

Att undersöka hur 

smärtbehandlingen ser ut på 

neonatalintensivvårds-

avdelningar i Österrike, 

Tyskland och Schweiz och 

att identifiera faktorer 

associerade med förbättrad 

smärtbehandling hos 

prematura spädbarn.  

Frågeformulär skickades till 

ansvariga för de barnsjukhus 

som hade neonatalintensiv-

vårdsavdelningar. Frågorna 

berörde smärtbedömning och 

dokumentation, 

användningen av analgetika 

vid smärtsamma procedurer, 

förekomsten av skrivna 

riktlinjer för smärtbehandling 

samt användningen av 

analgetika och sederande 

läkemedel. 

 

 

 

 

n=217 

(145) 

Femton procent av avdelningarna använde 

smärtbedömningsverktyg. De avdelningar som  

hade skrivna riktlinjer för smärtbehandling  

använde i större utsträckning smärtbedömnings- 

verktyg jämfört med de avdelningar som saknade  

riktlinjer. Avdelningar som per år behandlade mer  

än 50 prematura spädbarn använde  

smärtbedömningsverktyg i större utsträckning än 

avdelningar som behandlade färre än 50 prematura  

spädbarn. Fyra avdelningar bedömde inte smärta  

alls hos spädbarn födda tidigare än gestationsvecka  

28. 

II 

P 
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Gradin, M., 

& Eriksson, 

M. 

 

2011 

Sverige 

Neonatal pain assessment 

in Sweden - a fifteen-year 

follow up 

Att undersöka om och med 

vilken metod 

smärtbedömning utförs på 

neonatalavdelningar i 

Sverige samt att observera 

eventuella förändringar som 

skett mellan år 1993 och år 

2008. 

Frågeformulär skickades till 

ansvarig sjuksköterska på alla 

neonatalavdelningar. 

Frågorna berörde 

användningen och behovet av 

smärtbedömningsverktyg. 

Resultaten jämfördes med 

resultat från liknande studier 

som genomförts i Sverige år 

1993, år 1998 och år 2003. 

n= 35 

(2) 

Nästan alla avdelningar tyckte att det var viktigt  

att använda en strukturerad smärtbedömnings- 

metod men bara 44 procent använde  

smärtbedömningsverktyg. Två tredjedelar av 

neonatalavdelningarna gav ny personal 

information angående smärtbedömning vilket var 

en markant ökning jämfört med fem år tidigare. De 

avdelningar som låg på universitetssjukhus uppgav  

att de försökte bedöma smärtan i större  

utsträckning än de avdelningar som inte hade  

universitetsanknytning.  

 

II 

P, R 

Harrison, D., 

Loughnan, 

P., & 

Johnston, L.  

 

2006 

Australien  

Pain assessment and 

procedural pain 

management practices in 

neonatal units in Australia 

Att fastställa hur 

smärtbedömning och 

smärtbehandling vid 

procedursmärta ser ut på 

neonatalavdelningar i 

Australien.  

Frågeformulär skickades till 

ansvarig sjuksköterska på alla 

neonatalavdelningar. 

Frågorna berörde 

användningen av 

smärtbedömningsverktyg, 

smärtlindringsstrategier vid 

procedursmärta samt 

förekomsten av tydliga 

riktlinjer relaterade till 

smärthantering. 

 

n=105 

(76) 

Sex procent av avdelningarna använde regelbundet 

smärtbedömningsverktyg och femton procent hade  

riktlinjer för smärthantering. Två procent använde 

smärtbedömningsverktyg postoperativt och fyra  

procent i samband med procedurer. 

II 

P 

Harrison, D., 

Loughnan, 

P., Manias, 

E., & 

Johnston, L.  

 

2009 

Australien  

Utilization of analgesics, 

sedatives, and pain scores 

in infants with a prolonged 

hospitalization: A 

prospective descriptive 

cohort study 

Att beskriva användningen 

av smärtlindrande och 

sederande läkemedel samt 

dokumentationen av 

smärtbedömningspoäng hos 

kritiskt sjuka spädbarn på en 

neonatalintensivvårds-

avdelning. 

Journaldata från spädbarn 

med en förväntad vårdtid på 

minst 28 dagar samlades in 

dagligen. Datainsamlingen 

skedde under spädbarnets 

hela vistelse på avdelningen. 

n=55 

(46) 

Sextiofem procent av spädbarnen hade  

dokumenterad smärtbedömning men smärt- 

bedömningen skedde infrekvent. Hos trettiofyra  

procent av spädbarnen som genomgått kirurgi  

fanns smärtbedömning dokumenterad  

postoperativt. Administrering av muskelrelaxantia  

och morfin kunde delvis förklara varför spädbarn 

som genomgått kirurgi saknade dokumenterad 

smärtbedömning. Dessa typer av läkemedel kan  

försvåra användning av multidimensionella  

smärtbedömningsverktyg. Hos 34 procent  

saknades dock en förklaring till varför  

smärtbedömning inte fanns dokumenterad. 

II 

P 
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Karling, M., 

Renström, 

M., & 

Ljungman, G.  

 

2002 

Sverige 

Acute and postoperative 

pain in children: A 

Swedish nationwide survey 

Att utvärdera förekomsten av 

akut och postoperativ smärta 

hos barn samt omfattning och 

orsaker till otillräcklig 

smärtbehandling. Att ta reda 

på vilka smärtbehandlings-

metoder som används, hur 

smärtbehandlingen är 

organiserad samt vilket 

utbildningsbehov som finns 

hos vårdpersonalen. 

Två frågeformulär skickades 

till alla avdelningar i Sverige 

som vårdar barn. Ett formulär 

skulle besvaras av den läkare 

som var ansvarig för 

smärtbehandlingen och ett 

formulär av den 

sjuksköterska som var 

huvudansvarig eller ansvarig 

för smärtbehandlingen. 

n=269 

(521) 

Validerade smärtbedömningsverktyg användes  

hos 16 procent av spädbarnen upp till ett års ålder 

och hos 21 procent av barnen mellan ett och fyra  

års ålder. Smärtbedömningsverktyg anpassade  

efter barnets ålder användes hos åtta respektive  

sex procent av barnen. Smärtbedömningen  

utfördes vanligen var tredje timme. Femtiosex  

procent av sjuksköterskorna uttryckte ett stort 

utbildningsbehov angående smärtbedömnings- 

verktyg. Merparten av avdelningarna hade  

tillgång till smärtexpertis i form av exempelvis  

läkare, smärtteam eller smärtansvarig 

sjuksköterska. Brist på tid tycktes inte utgöra en 

viktig orsak till den otillräckliga effekten av  

smärtbehandlingen. 

 

 

II 

P 

Probst, B. D., 

Lyons, E., 

Leonard, D., 

& Esposito, 

T. J.  

 

2005 

USA 

Factors affecting 

emergency department 

assessment and 

management of pain in 

children 

Att i kvalitetsförbättrande 

syfte utvärdera 

smärtbedömning och 

smärtbehandling av barn hos 

akutmottagningarna i Illinois. 

Frågeformulär (ff) skickades 

till akutmottagningarnas 

föreståndare. Frågorna 

berörde bland annat 

förekomsten av riktlinjer för 

smärtbehandling av barn, 

användningen av 

smärtbedömningsverktyg 

samt dokumentationen av 

smärtbedömningen. 

Granskning av journaldata 

från barn med 

extremitetsfrakturer skedde 

genom att varje 

akutmottagning 

slumpmässigt valde ut och 

fyllde i en särskild journal för 

tio patienter.  

n(ff)=123 

(84) 

 

n(pj)=933 

(1137) 

Mellan 37 och 42 procent av akutmottagningarna 

uppgav att de använde smärtbedömningsverktyg 

hos spädbarn. Vid journalgranskning framkom det 

att smärtbedömningsverktyg användes i betydligt 

mindre utsträckning än vad frågeformulären visat. 

Ju större, sett till antalet patienter, 

akutmottagningen var desto mer användes 

smärtbedömningsverktyg. När smärta och 

vitalparametrar dokumenterades i samma journal 

var användningen och dokumentationen av 

smärtbedömningsverktyg större. Det fanns ett 

samband mellan minskad smärta hos barnen och 

en årlig kompetenshöjning hos sjuksköterskorna. 

Det fanns inget samband mellan förekomsten av 

riktlinjer för smärtbehandling och minskad smärta 

hos patienterna. Inget samband fanns heller mellan 

tillgången till en smärtexpert och användningen av 

smärtbedömningsverktyg. 

 

 

II 

P, R 
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Pölkki, T., 

Korhonen, 

A., Laukkala, 

H., Saarela, 

T., 

Vehviläinen-

Julkunen, K., 

& Pietilä, A.-

M.  

 

2010 

Finland  

Nurses’ attitudes and 

perceptions of pain 

assessment in neonatal 

intensive care 

Att beskriva sjuksköterskors 

attityder och uppfattningar 

angående smärtbedömning 

inom neonatal intensivvård 

samt vilka demografiska 

faktorer som kan associeras 

med dessa attityder och 

uppfattningar. 

Frågeformulär skickades till 

sjuksköterskor som arbetade 

med neonatal intensivvård 

eller övervakning. Frågorna 

berörde sjuksköterskornas 

bakgrund, uppfattning 

angående vikten av 

smärtbedömning samt 

kunskap om spädbarns 

möjlighet att uppleva och 

uttrycka smärta. 

n=257 

(105) 

Sjuttiofem procent av sjuksköterskorna ansåg att 

en strukturerad smärtbedömning med verktyg var 

viktig hos prematura spädbarn och 88 procent att 

en systematisk dokumentation av 

smärtbedömningen är nödvändig för en god 

smärtbehandling. Över hälften av sjuksköterskorna 

ansåg dock att de kunde bedöma prematura barns 

smärta på ett tillförlitligt sätt utan att använda 

smärtbedömningsverktyg. Sjuksköterskor med 

över fem års arbetslivserfarenhet från neonatal 

intensivvård var de som i störst utsträckning inte 

höll med om att smärtbedömningsverktyg var 

viktiga att använda hos prematura spädbarn.  

 

 

 

II 

P 

Reyes, S.  

 

2003 

USA 

Nursing assessment of 

infant pain 

Att jämföra hur 

sjuksköterskor uppfattar sin 

bedömning av smärta hos 

spädbarn på en neonatal 

intensivvårdsavdelning med 

hur smärtbedömningen 

faktiskt ser ut i journalerna. 

Sjuksköterskorna besvarade 

anonymt frågeformulär (ff) 

som handlade om 

smärtbedömning av 

spädbarn. Genom granskning 

av patientjournaler (pj) 

undersöktes 

sjuksköterskornas 

dokumentation av 

smärtbedömningen. 

n(ff)=24 

(27) 

 

n(pj)=107 

(0) 

Mer än hälften av spädbarnen saknade 

dokumenterad smärtbedömning trots att tre 

fjärdedelar av sjuksköterskorna rapporterade att de 

dokumenterade smärtbedömningen minst var 

fjärde timme eller i samband med exempelvis 

procedur eller omvårdnad av spädbarnet.  Nästan 

alla sjuksköterskorna höll med om att 

dokumentation av smärtbedömning är viktig. 

Fyrtiosex procent av sjuksköterskorna hade fått 

utbildning i det smärtbedömningsverktyg som 

användes på avdelningen. Sjuksköterskorna höll 

med om att utbildning skulle förbättra 

smärtbedömningen och smärtbehandlingen.  

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att  

spädbarnets gestationsålder och diagnos påverkade 

smärtbedömningen. Spädbarn som genomgått  

kirurgi och spädbarn födda senare än  

gestationsvecka 33 hade fler dokumenterade 

smärtbedömningar. 

 

 

II 

P, R 
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Simons, J. 

M., & 

MacDonald, 

L. M.  

 

2004 

England  

Pain assessment tools: 

Children’s nurses’ views 

Att ta reda på vilka åsikter 

barnsjuksköterskor har om 

smärtbedömningsverktyg.  

Frågeformulär skickades till 

barnsjuksköterskor på ett 

sjukhus. Frågorna handlade 

bland annat om vilka hinder 

som finns för användning av 

smärtbedömningsverktyg hos 

barn, om smärtbedömnings-

verktyg skulle förbättra 

dokumentationen av 

smärtbehandlingen och hur 

lång utbildning som skulle 

krävas vid introduktionen av 

ett nytt 

smärtbedömningsverktyg.  

n=51 

(49) 

Brister i sjuksköterskornas kunskap och utbildning  

framstod som det främsta hindret för användningen  

av smärtbedömningsverktyg. En stor majoritet av 

sjuksköterskorna ansåg dock att en två timmar lång  

utbildning skulle räcka för att lära sig att använda  

ett nytt smärtbedömningsverktyg. Nästan en  

fjärdedel av sjuksköterskorna tyckte att kollegornas  

åsikter utgjorde ett hinder för användningen av 

smärtbedömningsverktyg. Brist på tid eller ökad 

arbetsbelastning ansågs också utgöra ett hinder för 

användningen av smärtbedömningsverktyg. Det  

rådde delade meningar bland sjuksköterskorna om  

huruvida hela sjukhuset skulle använda samma 

smärtbedömningsverktyg eller om varje avdelning  

skulle ha sitt eget. 

 

II 

P, K 

Simons, J. 

M., & 

MacDonald, 

L. M.  

 

2006  
England 

Changing practice: 

Implementing validated 

paediatric pain assessment 

tools 

Att ta sig an bristen på 

evidensbaserad 

smärtbedömning genom att 

implementera validerade 

smärtbedömningsverktyg på 

ett barnsjukhus.  

Sjuksköterskor fick fylla i ett 

frågeformulär och 

dokumentera barns smärta 

regelbundet med hjälp av ett 

åldersanpassat verktyg. 

Användningen av verktygen 

skulle sedan utvärderas efter 

sex och tolv månader. 

Utbildning i smärtverktyg 

utfördes. Sjuksköterskorna 

fick stöd av ett smärtteam. 

Även journalgranskning 

utfördes.  

n=100 

(0) 

Hos 40 procent av barnen användes 

smärtbedömningsverktyg tolv månader efter 

implementeringen. Sjuksköterskorna uppgav en  

cirka 45 procent större användning av 

smärtbedömningsverktyg jämfört med vad  

granskningen av journalerna visade. Separata 

journalblad för smärtbedömning förekom. Trots  

utbildning och införandet av validerade  

åldersanpassade smärtbedömningsverktyg  

saknades dokumenterad användning av 

smärtbedömningsverktyg hos 60 procent av barnen. 

När den önskade utbildningen väl genomfördes  

deltog endast 13 procent av sjuksköterskorna. 

Nästan en tredjedel av sjuksköterskorna ansåg att 

smärtbedömningsverktygen i sig utgjorde ett 

hinder för användningen då de innebar extra  

arbete och var svåra att använda. Andelen  

sjuksköterskor som använde smärtbedömnings- 

verktyg till samtliga barn ökade från 39 till 55  

procent. Ett smärtbehandlingsteam hade stöttat 

sjuksköterskorna till att använda verktygen på alla 

barn. 

II 

P, R 
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Simons, J. 

M., & 

Moseley, L.  

 

2009 

England 

 

Influences of nurses’ 

scoring of children’s post-

operative pain 

Att undersöka 

sjuksköterskors användning 

av smärtbedömningsverktyg 

till barn de första 24 

timmarna postoperativt. 

Granskning av barns 

journaler på två sjukhus 

varav ett var ett barnsjukhus 

och det andra var ett allmänt 

sjukhus med en 

barnavdelning. 

n=175 

(0) 

När smärta och vitalparametrar dokumenterades 

i samma journal var användningen och  

dokumentationen av smärtbedömningsverktyg  

större. Det allmänna sjukhuset var bättre på att  

bedöma barnens smärta än barnsjukhuset. Detta  

trots att smärtnivåerna var signifikant högre på  

barnsjukhuset. På barnsjukhuset användes tre olika 

bedömningsverktyg och på det allmänna sjukhuset  

samma verktyg till alla barn. Den pediatriska  

avdelningen som inte hade tillgång till ett  

smärtteam smärtbedömde en större andel av  

patienterna än barnsjukhuset som dagligen  

besöktes av smärtteam. Den typ av kirurgi som  

barnet genomgått påverkade sjuksköterskans  

smärtbedömningsfrekvens. De barn som  

genomgått bukoperationer fick smärtan bedömd 

betydligt oftare än barn som genomgått andra  

operationer. Detta trots att det inte fanns någon  

signifikant skillnad i barnens smärtnivåer. 

Sjuksköterskor tillskrev äldre barn en signifikant 

större smärta än yngre barn vid smärtbedömning. 

 

 

 

II 

R 

Smyth, W., 

Toombes, J., 

& Usher, K.  

 

2011  

Australien 

 

Children’s postoperative 

pro re nata (PRN) 

analgesia: Nurses’ 

administration practices 

Att utforska sjuksköterskans 

administrering av pro re nata 

(vid behov) analgetika till 

barn postoperativt och att få 

en förståelse för 

sjuksköterskans beslut kring 

denna viktiga intervention. 

I fas ett av studien 

granskades patientjournaler 

(pj), fas två bestod av 

intervjuer och observation 

(io) av sjuksköterskor. 

n(pj)=95 

(0) 

 

n(io)=18 

(0) 

Separata journalblad för smärtbedömning fanns på 

avdelningen. Sjuksköterskorna hävdade att de inte 

kände till att dessa journalblad existerade eller att 

de inte kunde hitta dem. Istället använde några av 

sjuksköterskorna sig av egna checklistor med 

smärtbedömningsverktyg tryckta på små kort vid 

smärtbedömningen. De delade ofta ut kopior av 

korten till sina kollegor. Det fanns inget samband 

mellan sjuksköterskans användning av 

smärtbedömningsverktyg och administrering av 

analgetika. 

 

 

II 

R, K 
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Spence, K., 

& 

Henderson-

Smart, D.  

 

2011 

Australien 

Closing the evidence-

practice gap for newborn 

pain using clinical 

networks 

Att etablera ett sätt att 

använda vetenskaplig 

evidens som stöd vid 

förändringar i det praktiska 

arbetet och i och med det 

eliminera gapet mellan 

evidens och praktik i arbetet 

med smärta hos nyfödda.  

Tjugosju sjukhus med en 

intensivvårdsavdelning eller 

en specialistvårdsavdelning 

inkluderades i studien. 

Sjuksköterskor, barnmorskor, 

läkare, övrig vårdpersonal 

och familjer som skötte om 

sina spädbarn involverades i 

studien. För att tillämpa 

forskning i arbetet användes 

en implementeringsmodell. 

Modellen innefattade 

disponering av riktlinjer och 

cd-skivor med instruktioner 

för användning av 

smärtbedömningsverktyg, 

workshops, mätning av hur 

förändring skedde under 

tiden för studien, påminnelser 

i form av klistermärken som 

placerades på avdelningen 

samt broschyrer som delades 

ut till föräldrarna.  

 

 

n=27 

(0) 

Användningen av smärtbedömningsverktyg hos  

ventilerade nyfödda ökade med drygt 50 procent  

efter introduktionen av den forskningstillämpande 

arbetsmodellen i det praktiska vårdarbetet. Drygt  

hälften av sjukhusen angav att de till följd av  

arbetsmodellen infört smärtbedömningsverktyg i  

det praktiska arbetet. Trots detta smärtbedömdes  

knappt en fjärdedel av spädbarnen. 

 

I 

P, R 

Taylor, B. J., 

Robbins, J. 

M., Gold, J. 

I., Logsdon, 

T. R., Bird, 

T. M., & 

Anand, K. J. 

S.  

 

2006 

USA  

 

Assessing postoperative 

pain in neonates: A 

multicenter observational 

study 

Att utvärdera det praktiska 

arbetet med postoperativ 

smärtbedömning på 

neonatalavdelningar för att 

identifiera områden som går 

att förbättra.  

Tio barnsjukhus deltog i 

studien. Data samlades in 

genom granskning av 25 

journaler från varje sjukhus.  

n=250 

(0) 

Smärtbedömningsverktyg användes för att bedöma 

smärta hos 88 procent av barnen. De spädbarn som 

 smärtbedömts av läkare fick analgetika i mycket  

större utsträckning än de som bedömts av  

sjuksköterskor. Inget samband fanns mellan  

sjuksköterskans användning av  

smärtbedömningsverktyg och administrering av  

analgetika.   

 

 

I 

R 
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Twycross, A.  

 

2007 

England 
 

Children’s nurses’ post-

operative pain 

management practices: An 

observational study 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor hanterar post-

operativ smärta hos barn 

samt om den 

smärtbedömning som utförs 

stämmer överens med de 

riktlinjer som finns.  

Ett observationsverktyg 

användes av forskaren för att 

observera sjuksköterskan i 

hennes arbete med 

smärtbedömning. För att inte 

störa sjuksköterskan eller 

patienten fördes noteringar 

efter observationerna.   

n=13 

(3) 

Smärtbedömningsverktyg anpassade för spädbarn  

och preverbala barn kunde ha använts vid fyra  

tillfällen postoperativt, det fanns dock inga sådana  

verktyg att tillgå på avdelningen. Detta trots att  

drygt hälften av de observerade barnen tillhörde  

denna åldersgrupp. Det fanns  

smärtbedömningsverktyg på sjuksköterskornas 

anamnes- samt preoperativa journal men de 

användes bara vid ett tillfälle och då på fel sätt. 

Smärtbedömning postoperativt utfördes varje  

timme hos barn som fick infusion av  

morfinpreparat men bedömningen upphörde då 

infusionen avslutades. Om inget analgetikum hade 

administreras postoperativt, gav sjuksköterskorna  

analgetika utan att först bedöma barnets smärta. 

 

 

II 

P 

Twycross, A. 

 

2007 

England 

 

What is the impact of 

theoretical knowledge on 

children’s nurses’ post-

operative pain 

management practices? An 

exploratory study 

Att undersöka om det finns 

ett samband mellan 

sjuksköterskors teoretiska 

kunskaper och kvaliteten på 

deras smärtbedömning.  

Sjuksköterskor observerades 

(o) med hjälp av en 

checklista för 

smärtbedömning.  

Checklistan berörde 

patientens smärthistoria, 

användningen av 

smärtbedömningsverktyg och 

dokumentation av 

smärtbedömning. Efter 

observationen skickades ett 

kunskapstest i form av ett 

frågeformulär (ff) till 

sjuksköterskorna. 

 

 

n(o)=13 

(3) 

 

n(ff)=12 

(1) 

 

Inget samband kunde ses mellan sjuksköterskans  

teoretiska kunskap och användningen av 

smärtbedömningsverktyg. Samtliga sjuksköterskor  

som använde sig av smärtbedömningsverktyg hade  

mindre än fem års arbetslivserfarenhet.  

II 

P 

Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 
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Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 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 en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

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 för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 


