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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Smärta är en subjektiv och personlig upplevelse som varken kan bevisas eller motbevisas. 

Barn har inte samma kognitiva och språkliga förmåga som en vuxen person vilket gör dem 

till en riskgrupp för att bli underbehandlade eller ignorerade i sin smärta. I ljuset av detta är 

sjuksköterskans roll av yttersta vikt för en optimal smärtskattning och behandling för att på 

så sätt undvika de konsekvenser en obehandlad smärta kan föra med sig.  

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och behandling 

av smärta hos barn. 

Metod 

Den valda metoden är litteraturöversikt då författarna ansåg att det på bästa sätt skulle 

beskriva kunskapsläget inom det valda området samt belysa eventuella kunskapsluckor 

som kan ligga till grund för vidare forskning. I resultatet inluderades 16 vetenskapliga 

artiklar som hittades via sökning med hjälp av vedertagna söktermer i databaserna PubMed 

och CINAHL samt via manuell sökning. 

Resultat 

De faktorer som inverkar på sjuksköterskans smärtskattning och smärtbehandling av barn 

delades upp i tre kategorier. Dessa är: barnet, sjuksköterskans egenskaper samt 

organisation. Sjuksköterskans begränsade kunskap identifierades som ett hinder i samband 

med smärthanteringen. Dock påvisades inget belägg för att kunskapen ökade i samband 

med erfarenhet eller om det berodde på andra faktorer såsom attityd och utbildning. 

Enligt sjuksköterskorna var ett av de mest pålitliga tecknen på smärta hos barnet, dess 

verbala och orala uttryck. Kombinationen av barnets beteendemässiga och verbala 

indikationer på smärta ökade tron på att barnet upplevde smärta. Uteblev någon av dessa 

indikatorer skapade det en misstro hos sjuksköterskorna gentemot graden av barnets 

smärta. 

Läkemedelsordinationer identifierades som ett hinder för en adekvat smärthantering då 

sjuksköterskor beskrev problem rörande otillräckliga ordinationer. 

Otillräcklig dokumentation var en viktig faktor som påverkade smärthanteringen negativt. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskans smärtskattning och behandling av barns smärta påverkas av flera faktorer 

såsom barnets ålder, diagnos och föräldrar men även sjuksköterskans kunskap, erfarenhet 

och attityd samt organisatoriska faktorer såsom dokumentation och 

läkemedelsordinationer. 

 

 

Nyckelord: Smärta, barn, smärtskattning, smärthantering, sjuksköterskans roll. 
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BAKGRUND 

 

Smärta 

 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) är ”smärta en obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller 

beskriven som sådan skada” (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Detta betyder att smärta är 

en subjektiv och personlig upplevelse som varken kan bevisas eller motbevisas. 

Klassificering av smärta 

Begreppet smärta består av tre olika komponenter: den kognitiva komponenten, den 

sensoriska komponenten och den affektiva komponenten. Den kognitiva komponenten rör 

hur handlingarna och tankarna hos personen påverkas av smärtan medan den affektiva 

komponenten rör det obehag som framkallas i samband med smärtan och den sensoriska 

komponenten ger en bild av lokalisation, intensitet och duration. Då den affektiva 

komponenten behandlas av samma område i hjärnan som individens känslor och minnen, 

kan tidigare upplevelser av smärta, oro och rädsla förvärra och förstärka framtida 

smärtupplevelser (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Barn har inte samma förmåga som 

vuxna att sätta rädslan och smärtan i ett sammanhang och kan inte heller avgöra allvaret 

bakom smärtan vilket kan leda till att den affektiva komponenten har större påverkan på 

barnet än hos en vuxen individ (Jylli, 2008). 

Smärta kan delas in efter tid, det vill säga akut eller långvarig smärta. Den akuta smärtans 

främsta funktion är att informera hjärnan om risken för skada samtidigt som den initierar 

en kraftig stressreaktion i kroppen genom ökad medvenhetsgrad, förhöjd puls och 

blodtryck och ökad andningsfrekvens. Akut smärta som inte behandlas kan övergå i så 

kallad långvarig smärta, en smärta som pågår i mer än sex månader. Den långvariga 

smärtan påverkar ett flertal av kroppens system som i sin tur kan komma att påverka 

sinnesstämning, sömnkvalitet, daglig aktivitet och kognitiva funktioner såsom inlärning, 

koncentration och minne (Norrbrink & Lundberg, 2010). 

Klassificeringen kan likaså göras utifrån etiologin, där de fyra olika kategorierna är 

nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, smärta utan känd orsak och psykogen smärta. 

Nociceptiv smärta innebär att nociceptorerna lokaliserade till nervfibrernas nervändslut 

aktiveras, medan neuropatisk smärta uppstår vid en skada eller sjukdom i somatosensoriska 

nervsystemet. Smärta av okänd orsak är, precis som namnet indikerar, en smärta utan 

kända fysiologiska orsaker och psykogen smärta grundar sig i psykiska orsaker (Norrbrink 

& Lundberg, 2010). 

 

Barns smärta ur ett historiskt perspektiv 

 

Enligt FN:s barnkonvention är definitionen av barn en människa som ännu inte har fyllt 18 

år vilket bekräftas av Socialstyrelsen (UNICEF, u.å.; Socialstyrelsen, 2009). Problemet 

med smärta hos nyfödda barn inneliggande på sjukhus belystes först på 1980-talet. Innan 

dess fanns det ingen forskning om smärta och smärtlindring hos barn och den forskning 

som bedrevs gällande smärta inkluderade endast vuxna (Byers & Thornley, 2004). 

Kunskapen om barns smärta var näst intill icke-existerande och vissa forskare menade att 

barn varken kunde uppleva smärta eller komma ihåg smärtan efter att den hade passerat 

(Nash, 2012). Dessutom troddes det att riskerna med analgetiska, anxiolytiska/lugnande 

och sedativa farmakologiska behandlingar var större än deras fördelar (Grunau, 2013). 

American Academy of Pediatrics (AAP) publicerade 1985 för första gången riktlinjer för 
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sedering av barn. Tidigare hade operationer på nyfödda barn utförts med minimal 

smärtlindring och anestesi då det ansågs att sederande läkemedel och analgetika kunde 

försvåra de kirurgiska ingreppen (Byers & Thornley, 2004). Den första validerade 

beteendebaserade smärtskattningsskalan för ickeverbala barn utvecklades 1978 och har 

senare kommit att inkorporeras i moderna flerdimensionella smärtskattningsskalor för barn 

i olika åldrar (Grunau & Craig, 1987).  

 

I dag vet man att smärtsinnet utvecklas redan tidigt i fosterlivet och att under de första 

levnadsåren är barn i högre grad känsligare för smärtstimulering än vuxna (Norrbrink & 

Lundberg, 2010).  

Utveckling av barns nervsystem 

 

I sjunde gestationsveckan utvecklas nocireceptorer hos embryot. Utvecklingen börjar i 

ansiktet och utvecklas sedan snabbt till ett nociceptivt system. Från den 20:e till den 23:e 

gestationsveckan har ett komplett men fortfarande omoget system för smärtsignalering 

utvecklats. Detta innebär att det prematura barnet har förmågan att registrera och reagera 

på skadlig nociceptiv stimuli (Norrbrink & Lundberg, 2010). 

Hos små barn är det nociceptiva systemet ej helt utvecklat vilket kännetecknas av en diffus 

lokalisation av smärtan som leder till en mer generaliserad smärtrespons än hos äldre barn 

och vuxna. Med tiden hittar nervbanorna sin rätta plats och smärtan blir mer definierad. 

Hos nyfödda och yngre barn har nociceptorer lägre aktiveringströsklar, receptoriska fält 

som överlappar varandra och en ökad sensibilitet med en starkare och mer varaktigt 

reaktion vid stimulering. Antalet aktiva receptorer är dessutom högre hos barn än hos 

vuxna. Detta resulterar i att det nociceptiva inflödet blir starkare för samma typ av skadlig 

stimulering av nociceptorerna hos barn än hos vuxna. Det nociceptiva systemet utvecklas 

som mest under de två första levnadsåren men är färdigutvecklat först vid tonåren medan 

de smärthämmande nedåtgående nervbanorna inte är utvecklade hos ett nyfött barn. Dessa 

banor utvecklas först vid två års ålder (Norrbrink & Lundberg, 2010). 

Barns tecken på smärta  

 

Nyfödda och spädbarn som har ont kan visa flera beteendemässiga tecken på smärta. 

Förändringar i ansiktsuttryck med rynkad panna, grimaser, uttryck av förvåning och 

ryckningar i ansiktets muskulatur är vanligt. Andra vanliga tecken är kraftiga rörelser av 

armar och ben, skakningar, skrik och gråt. Smärta leder vanligtvis till att det unga barnet 

(noll till tre år) uppvisar ett generaliserat eller totalt kroppsligt svar på smärtan som blir 

mer specifikt med tiden då barnet och nervsystemet mognar (James & Ashwill, 2007; 

Franck, Greenberg & Stevens, 2000). 

Fysiologiska parametrar   

Det adrenerga nervsystemet stimuleras vid akut smärta vilket leder till fysiologiska 

förändringar såsom takykardi, högt blodtryck, takypne, blekhet, pupillvidgning, ökad 

perspiration och ökad utsöndring av kortikosterioder och katekolaminer (Ball, Bindler & 

Cowen, 2012). Fysiologiska parametrar kan ge en indirekt uppskattning av smärta och på 

samma sätt kan närvaron och styrkan av smärtan kopplas till förändringar hos dessa 

parametrar. Dock bör man ha i åtanke att förändringar i de fysiologiska parametrarna inte 

endast kan orsakas av smärta utan även av andra typer av stress som kroppen kan utsättas 

för (Hockenberry & Wilson, 2007). Detta innebär att endast övervaka fysiologiska 

parametrar är inte tillräckligt för en tillförlitlig smärtbedömning (Ball et al., 2012). Dock 

ger dessa parametrar en användbar information om den generella stressen som barnet 
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upplever i samband med den befarade smärtan. Fysiologiska parametrar är som 

beteendeskalor användbara vid skattning av smärta hos barn och spädbarn som ej har nått 

den kognitiva och språkliga nivån för att uttrycka sig verbalt (Hockenberry & Wilson, 

2007).  

Bedömning av barns smärta 

 

Att bedöma smärta hos unga barn, framför allt nyfödda och spädbarn, är svårt då den mest 

pålitliga skattningsskalan, nämligen självrapport inte kan användas. Istället måste 

bedömningen av barnets smärta bygga på beteendemässiga observationer och fysiologiska 

förändringar (Hockenberry & Wilson, 2007; Zhou, Roberts & Horgan, 2008). Ju äldre 

barnet är desto mer utvecklat är dess kognitiva och språkliga förmåga vilket ökar barnets 

möjlighet att beskriva och rapportera sin smärta (Hockenberry & Wilson, 2007; O’Rourke, 

2004).  

För att bedöma smärta hos barn används tre typer av smärtskattningsinstrument som 

antingen bygger på beteendemässiga faktorer, fysiologiska indikatorer, självrapport eller 

en kombination av flera. Vilken smärtskattningsskala som används beror på barnets ålder 

och kognitiva och språkliga förmåga. Denna smärtanalys ligger till grund för att kunna 

påbörja en optimal smärtbehandlingsstrategi och bidrar till att fastslå vilka mekanismer 

som orsakat smärtan (Franck et al., 2000; Hockenberry & Wilson, 2007; Zhou et al., 2008). 

Självrapporteringsskalor 

Självrapporteringsskalor anses vara det mest pålitliga smärtskattningsinstrumentet och 

existerar i både verbalt och icke-verbalt format. Verbala självrapporteringsskalor består av 

enkäter, strukturerad interjuver, självskattningsskalor samt adjektiv som patienten 

använder för att beskriva smärtintensiteten. Icke-verbala självrapporteringsskalor 

inkluderar visuell analog skala (VAS), ansiktsuttryck samt teckningar. Vid användning av 

självrapporteringsskalor krävs en viss språklig och kognitiv mognad för att individen ska 

begripa uppgiften och ge ett tillförlitligt svar (O’Rourke, 2004). 

Barn i två års ålder kan ofta meddela om närvaron och lokalisation av smärta. Dock är det 

först i tre eller fyra års ålder som barn har utvecklat den kognitiva förmågan som krävs för 

att kunna beskriva smärtintensitet. Vid smärta hos unga barn används ofta 

ansiktsuttrycksskalor för att få insikt i barnets upplevelse av smärta. Dessa skalor består av 

bilder med olika ansikten som visar olika känslotillstånd, allt från neutral till leende och 

från ångest till tårar. Barnet ska då peka på det ansiktet som motsvarar deras smärta mest 

korrekt och hur den smärtan får dem att må (O’Rourke, 2004). 

Beteendebaserade smärtskattningskalor 

Beteendemässiga och fysiologiska mätningar genomförs för att kvantifiera smärta hos 

spädbarn, unga barn eller barn med kognitiva eller språkliga nedsättningar (Ball et al., 

2012; O’Rourke, 2004). Det innebär att utbildad personal gör en bedömning av barnets 

uppträdande utifrån beteenden som har identifieras som indikatorer på smärta (Ball et al., 

2012). Observatören tittar då på barnets kroppsrörelser, ljud och ansiktsuttryck. För att 

kunna mäta barns smärta, är beteenden tilldelade siffror från noll till fyra som representerar 

olika intensiteter av smärta och/eller ångest. Poängen adderas därefter ihop och summan 

representerar då barnets smärta (Hockenberry & Wilson, 2007).  

Beteenden som uttrycker smärta påverkas av flera faktorer såsom barnets utvecklingsnivå, 

typ av smärta samt under hur lång tid smärtan har pågått (Olsson & Jylli, 2001). Tolkning 

av beteenden är svårt, exempelvis gråt är komplicerat, framför allt hos spädbarn, då det 

snarare representerar en generell obehagskänsla och oro än ett typiskt smärtbeteende. 

Något som även bör tas i beaktande är att barn som är väldigt sjuka kan sakna orken att 
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uttrycka sig med gråt eller skrik som svar på den smärta de i själva verket upplever 

(O’Rourke, 2004).  

Beteendemätning är som mest pålitlig vid skarp procedursmärta såsom lumbal punktion 

eller injektioner samt vid mätning av smärta hos spädbarn. Vid långvarig smärta hos äldre 

barn är beteendemätningar mindre tillförlitliga, speciellt när poängen från 

beteendemätningar inte stämmer överens med barnets egen rapport om smärtintensitet 

(Hockenberry & Wilson, 2007).  

Behandling av barns smärta 

 

Smärta hos barn kan uppstå som ett resultat av sjukdomar, skador, kirurgi och smärtsamma 

procedurer och är ofta förenad med ångest, stress och rädsla (Hockenberry & Wilson, 

2007; Pölkki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2001). Behandling av barns smärta 

inkluderar både farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsstrategier. I de flesta 

fall behöver analgetika administreras i kombination med icke-farmakologiska åtgärder för 

att uppnå ett tillfredställande resultat. Kombinationen av dessa behandlingsstrategier 

resulterar då i en förbättrad smärtlindring samt en minskad mängd av administrerad 

analgetika (Ball et al., 2012).  

Farmakologisk behandling 

Vid mild eller måttlig smärta anses icke-opioider såsom icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedel (NSAID) samt paracetamol lämpliga, medan det vid måttlig till svår smärta 

anses att administration av opioider är passande. För att ge en ökad smärtlindring utan 

stegrande biverkningar bör en kombination av de båda smärtlindrande 

läkemedelsgrupperna administreras, då de verkar på två nivåer hos smärtsystemet. Opioida 

läkemedel utövar sin effekt främst på det centrala nervsystemet medan icke-opioider 

utövar sin smärthämmande effekt på det perifera nervsystemet (Hockenberry & Wilson, 

2007).   

Vid farmakologisk smärtbehandling, och då främst postoperativt, är patientkontrollerad 

smärtlindring en effektiv metod. Metoden används efter att initial smärtkontroll har 

uppnåtts och innebär att intravenös smärtlindring såsom till exempel morfin administreras 

med hjälp av en pump som kontrolleras av barnet. För att barnet ska få en episodisk 

smärtlindring trycker den på en knapp för att få analgetika administrerad. För att förhindra 

överdoser kan pumpen ställas in på maximal mängd av analgetika som kan administreras 

under en given tidsperiod samt maximalt antal infusioner per timme (Ball et al., 2012).  

Icke-farmakologisk behandling 

Icke-farmakologisk behandling kan skapa copingstrategier hos barnet som kan ge minskad 

smärtupplevelse, minskad ångest, göra smärtan mer tolererbar samt öka effekten av 

administrerad analgetika eller leda till en minskad dos. Det finns ett stort antal olika icke-

farmakologiska behandlingsstrategier, såsom exempelvis distraktion, positiv förstärkning, 

förberedande information, andningsteknik och avkoppling (Pölkki et al., 2001). Vidare 

minskar dessa strategier hotet av smärta, ökar komforten, ger en ökad känsla av kontroll 

och gynnar sömn och vila (Hockenberry & Wilson, 2007).   

Forskning angående effekten av dessa strategier är bristande, dock är de mindre 

kostsamma än farmakologisk behandling samt icke-invasiva. Dessutom är de  främsta 

omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskan kan utföra självständigt (Hockenberry & 

Wilson, 2007).   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pietil%C3%A4%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11380715
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pietil%C3%A4%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11380715
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Konsekvenser av smärta 

 

Kortvariga fysiologiska konsekvenser 

Vid akut smärta får barnet en snabb och ytlig andning som kan leda till otillräcklig 

lungutvidgning och ineffektiv hostning vilket i sin tur kan orsaka alkalos, atelektaser, 

nedsatt saturation och retention av sekret i luftvägarna. Dessutom ses en ökad aktivitet i det 

sympatiska nervsystemet med frisättning av katekolaminer vilket kan orsaka takykardi, 

förhöjt blodtryck och förändringar i sömnmönster. Även en ökad metabolism och 

perspiration kan ske som svar på smärta, vilket då kan ge upphov till en ökad vätske- och 

elektrolytförlust samt förhöjda kortison- och blodglukos nivåer (Ball et al., 2012). 

Smärta har visat sig ha negativ effekt på immunsystemet med en ökad risk för infektion 

som följd. Man kan även drabbas av ileus, stressulcus och nedsatt funktion i mag- och 

tarmkanalen till följd av en ökad utsöndring av sekret i mag- och tarmkanalen (Ball et al., 

2012).  

Långvariga fysiologiska konsekvenser 

Man har sett att en allt för kraftig aktivering av nociceptorerna kan leda till skador och 

förändringar inom det centrala nervsystemet på lång sikt (Bouza, 2009; Buskila et al., 

2003). 

Vid obehandlad smärta finns det risk för central sensitisering. Detta innebär en 

överaktivering av smärtneuronen i ryggmärgens bakhorn som kan leda till en kraftigare 

och mer kvarstående smärtupplevelse samt att smärtan upplevs komma från ett mer utbrett 

område (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Andra långvariga effekter av smärta kan inkludera en ökad smärtkänslighet med allodyni, 

hyperalgesi, sänkt smärttröskel och överdrivet minne av en smärtsam upplevelse som följd 

samt en ökad risk för tillstånd av kronisk smärta senare i livet. Detta orsakat av det 

outvecklade nervsystemets formbarhet (Ball et al., 2012; Bouza, 2009). Dessa negativa 

effekter kan dock undvikas om adekvat smärtbehandling sätts in i tid (Ghai, Makkar & 

Wig, 2008). 

Psykiska konsekvenser 

Pate, Blount, Cohen & Smith (1996) påvisar i sin studie att det finns tydliga kopplingar 

mellan vuxnas medicinska rädsla och smärtrespons och deras upplevelser inom sjukvården 

som barn. Studien visar även en relation mellan barns copingstrategier och vuxnas. Bättre 

förmåga till coping i vuxen ålder var relaterad till att ha klarat sig bättre i barndomen. 

Undvikande av medicinsk vård som vuxen är tydligt kopplad till mer smärta och rädsla 

som barn. 

Underbehandlad smärta kan associeras med otillfredsställande behandlingsresultat och kan 

leda till dålig följsamhet till behandlingen, inaktivitet och långvarig imobilisering, längre 

vistelser på sjukhus och ökad risk för utveckling av kronisk smärta (Ellis et al., 2002, 

2007). Dessutom kan den påverka barnets livskvalitet påtagligt då smärtan kan ha stor 

inverkan på faktorer som humör, sömn, aptit, skolgång och fritid (Mathews, 2011). 

Den femte vitalparametern 

 

Det anses att systematiska smärtskattningsskalor i kombination med validerade och 

standardiserade smärtlindrande åtgärder är grunden för en effektiv smärtlindring hos 

patienter (Franck & Bruce, 2009). Dock är det vanligaste hindret till bristande 

smärthantering att smärtskattning inte utförs tillräckligt ofta av vårdpersonal (Casey, 

2011). För att öka kunskap om smärtbehandling hos vårdpersonal skapade American Pain 
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Society (APS) begreppet ”Smärta: Den femte vitala parametern” (Molony, Kobayashi, 

Holleran & Mezey, 2005). Tanken bakom detta koncept är att belysa vikten av en adekvat 

och tillfredställande smärtbehandling med hjälp av en rutinmässig smärtbedömning i 

samband med observationer av övriga vitalparametrar såsom blodtryck, saturation, puls 

och temperatur (Casey, 2011; Molony et al, 2005). 

 

Sjuksköterskans roll i smärtskattning 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2007) står det 

att de fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det står också att ”Omvårdnaden är 

därför respektfull och begränsas inte av ålder (...)”. Detta innebär att sjuksköterskan bör ge 

en lika god omvårdnad till såväl spädbarn, barn och vuxna och genom att aktivt arbeta för 

att undvika underbehandlad smärta och genom att förebygga smärtans konsekvenser 

lindrar hon lidande samtidigt som hon både främjar och återställer barnets hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskor har en avgörande roll för att framgångsrikt lindra och behandla barn som 

drabbats av akut smärta på sjukhus.  Det är sjuksköterskan som är ansvarig för att bedöma 

smärtan och administrera farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder ordinerade av 

läkare, samt att följa upp barnets smärta för att kunna utvärdera effekten av utförda 

åtgärder och behovet av ytterligare behandling (Manworren, 2007). 

Problemformulering 

 

Som beskrivs i bakgrunden är det en kombination av beteendemässiga och fysiologiska 

faktorer som samverkar när barn ska smärtskattas och smärtbehandlas. Om någon eller 

några av dessa faktorer saknas kan det leda till att barns smärta underbehandlas vilket i sin 

tur kan leda till ett onödigt lidande hos både barn, föräldrar och ansvarig sjukvårdspersonal 

samt ökade kostnader för hälso- och sjukvården då det bland annat kan orsaka längre och 

mer komplexa behandlingar. 

Aktuell forskning tyder på förbättring av smärthanteringsmetoder. Men studier fortsätter 

att rapportera att barn på sjukhus upplever måttlig till svår smärta och att ett betydande 

antal barn inte är tillräckligt smärtlindrade, vilket är egendomligt då det finns tillgång till 

effektiva metoder för kontroll av smärta, och forskning som stödjer säkerheten och 

effektiviteten av ett brett utbud av behandlingar, bland annat smärtlindring med opioider 

(Ellis et al., 2007). 

Taylor, Boyer & Campbell (2008) visar att sjuksköterskor alltför sällan gör en adekvat 

smärtskattning av patienten när det handlar om barn och att de inte använder de relevanta 

smärtskattningsskalorna tillgängliga. Brist på kunskap eller föråldrade övertygelser rörande 

smärtskattning och smärtlindring verkar vara den största faktorn gällande bristerna vid 

smärthantering hos barn med akut smärta på sjukhus (Shapiro, 1993; Taylor et al., 2008; 

Ellis et al., 2007). 

Idag vet man att smärtsinnet under de första levnadsåren hos barn är känsligare för 

smärtstimulering än vuxna (Norrbrink & Lundberg, 2010). Studier visar att barn 

inneliggande på sjukhus upplever måttlig till svår smärta (Ellis et al., 2007), trots kunskap 

om att obehandlad smärta kan leda till både kortvariga och långvariga fysiologiska 

konsekvenser. Därför anser författarna att detta problemområde är viktigt att vidare 

utforska. 
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SYFTE 

 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och behandling 

av smärta hos barn. 

METOD 

 

Den valda metoden är litteraturöversikt då författarna ansåg att det på bästa sätt skulle 

beskriva kunskapsläget inom det valda området samt belysa eventuella kunskapsluckor 

som kan ligga till grund för vidare forskning. (Forsberg & Wengström, 2013). 

Undersökningsgrupp, inklusions- och exklusionskriterier 

 

Sjuksköterskor delaktiga i behandlingen av barn med smärta. 

Artiklarna skulle vara på engelska eller svenska och inte äldre än 20 år. Studierna skulle 

gälla barn och alla artiklar skulle vara peer-reviewed.  

Författarna valde att inkludera både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats då 

Forsberg och Wengström (2008) anser att studier av olika slag bör inkluderas för att få en 

djupare förståelse för det valda ämnetEndast orginalartiklar inkluderades. 

Artiklar som ej uppfyllde inkusionskriterierna, artiklar med låg vetenskaplig nivå enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (se bilaga A) samt artiklar gällande 

prematura barn exkluderades. 

Datainsamling 

 

Till en början utfördes flertal sökningar för att välja ut adekvata sökord. Sökorden 

författarna beslutade använda sig av blev child, health knowledge, attitudes, practice, 

pediatric nursing, pain, pain measurement, decision making, attitude of nurses, nurses, 

nurse attitudes och nursing assessment. Dessa termer kombinerades sedan för att erhålla 

artiklar som svarade mot studiens syfte. 

Datainsamlingen gjordes genom databassökningar i databaserna CINAHL och PubMed, 

både med hjälp av vedertagna söktermer (MeSH och CINAHL headings) och 

fritextsökning.  

Med utgångspunkt från artiklarnas titlar gjordes ett första urval. Därefter lästes abstrakten 

och om artiklarna utifrån detta bedömdes svara på studiens syfte säkerställde författarna att 

de var peer-reviewed. För att kontrollera detta använde författarna sig av Mulford Health 

Science Librays databas och deras förteckning på medicinska tidskrifter och om de 

refereegranskar (peer-review) de artiklar som publiceras. Till artiklarna funna via CINAHL 

behövdes ej detta steg genomföras då detta fanns som en begränsningsmöjlighet i samband 

med sökningen. 

 

Tabell 1: Sökresultat i databaserna PubMed och CINAHL utifrån nyckelord 
Databas 

Datum 

 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

PubMed 

140123 

((“Pain/nursing”[Mesh 

Terms]) AND “Health 

Knowledge, Attitudes, 

Practice”[MeSH Terms]) 

Publication 

date from 

1994/01/01 to 

2014/12/31, 

43 21 14 4 
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AND “Child”[MeSH 

Terms] 

English, 

Swedish, 

Child: birth-18 

years. 

PubMed 

140123 

attitude of nurses and child 

and pain 

Publication 

date from 

1994/01/01 to 

2014/12/31, 

English, 

Swedish, 

Child: birth-18 

years 

152 23 15 4 

PubMed 

140129 

(“Pain 

Measurement”[Mesh]) 

AND “Nurses”[Mesh] 

Publication 

date from 

1994/01/01 to 

2014/12/31, 

English, 

Swedish, 

Child: birth-18 

years 

52 7 4 1 

CINAHL 

140203 

pediatric nursing AND 

nurse attitudes AND pain  

Published 

Date: 

19940101-

20141231; Peer 

Reviewed; 

Language: 

English; Age 

Groups: All 

Child 

53 9 3 2 

PubMed 

140203 

(„Decision 

Making“[MeSH Terms]) 

AND „Nursing 

Assessment“[MeSH 

Terms] 

1994/01/01 to 

2014/12/31, 

English, 

Swedish, 

Child: birth-18 

years 

75 5 2 2 

Manuell 

sökning  
 38 22 18 3 

TOTALT: 
 

 413 87 56 16 

 

Manuell sökning 

 

I överensstämmelse med Forsberg och Wengström (2008) utfördes manuella sökningar 

genom att studera relevant litteraturs och vetenskapliga artiklars referenslistor samt genom 

”related searches” det vill säga artiklar rekommenderade av sökmotorn PubMed. Genom 

manuella sökningar hittades 18 artiklar som lästes varav tre artiklar inkluderades i denna 

studies resultatdel. 

Totalt lästes 38 artiklar varav 16 användes i resultatdelen. De inkluderade artiklarna 

sammanställdes i en matris modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 

94). (Se bilaga A).  

Databearbetning och analys 

 

Om artiklarna var refereegranskade lästes de av båda författarna i sin helhet för att därefter 

gemensamt kvalitetsgranskas utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al., 
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2011) och föras in i Sophiahemmets högskolas matris för redovisning av sortering, 

granskning och kvalitetsbedömning av de utvalda artiklarna. Utifrån denna matris och dess 

sammanfattning av relevant information kunde författarna urskilja kategorier samt 

underkategorier. Dessa kategorier utgjorde sedan grunden för föreliggande arbetes resultat 

och resultatdiskussion.. 

 

Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet kan översättas som reliabilitet och handlar om de metoder som använts vid 

datainsamlingen, samt mätinstrumentens pålitlighet. Ett uppnått resultat ska inte ha 

uppkommit av en tillfällighet utan kunna göras om av en annan person och vid ett annat 

tillfälle och ändå uppnå likartade resultat (Helgesson, 2006). För att uppnå detta 

dokumenterade författarna noggrant de inklusions- och exklusionskriterier, sökord samt 

sökmotorer som nyttjades.  

I enlighet med Willman et al. (2011) har författarna oberoende av varandra läst samtliga 

artiklar som bedömts vara av intresse för studiens syfte för att därefter gemensamt 

utvärdera kvalitet och relevans. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Vid sökning av litteratur har författarna granskat texterna för att säkerhetsställa att de är av 

god vetenskaplig kvalitet med forskningsetiskt godkännande. Vid urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna presenterade i resultatet användes endast de refereegranskade 

(peer-reviewed). Författarna har efter bästa förmåga översatt de valda artiklarna för att på 

så sätt säkerställa en korrekt tolkning (Henricsson, 2012). Data har inte medvetet 

plagierats, förfalskats eller fabricerats för att bättre passa syftet med föreliggande studie 

eller författarnas personliga åsikter och genom hela arbetet har en korrekt 

referenshantering eftersträvats (Helgesson, 2006).  

RESULTAT 

 

Efter en analys av de inkluderade artiklarna fann författarna tre gemensamma kategorier 

för att svara på studiens syfte och som i sin tur kunde delas in i underkategorier. De tre 

kategorierna benämndes barnet, sjuksköterskans egenskaper och organisation. I sin tur 

delades temat barnet upp i fyra underkategorier: barnets uttryck, typ av diagnos, barnets 

ålder och föräldrar. Temat sjuksköterskans egenskaper resulterade i de två 

underkategorierna kunskap och erfarenhet och attityd och organisation delades upp i 

läkemedelsordination och dokumentation.  

Barnet 

 

Barnets uttryck 

En viktig indikator på barnets smärta är dess uttryck. Då det finns många olika sätt för barn 

att uttrycka sin smärta, har det visat sig att deras orala och verbala uttryck påverkar 

sjuksköterskans smärtskattning mest. Gråt ansågs vara det mest pålitliga tecknet på smärta, 

vilket betydde att om ett barn grät så var chansen större att barnet hade ont (Hamers, Abu-

Saad, Halfens, & Schumacher, 1994; Twycross, 2007). Vilket tidigare bekräftades av 

Hamers, Abu-Saad, van den Hout, Halfens & Kester (1996) då de fann att sjuksköterskor 

tillskrev mer smärta till barn som uttryckte sig verbalt än till barn som inte gjorde det och 

var mer benägna att administrera analgetika till dem. Dessutom ökade tron på närvaro av 

smärta om de beteendemässiga indikatorerna kombinerades med självrapport från barnet. 
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Om det, å andra sidan, fattades beteendemässiga indikatorer och det endast fanns 

självrapport så misstrodde hälften av sjuksköterskorna i studien barnet (van Hulle Vincent 

& Denyes, 2004). Avvek beteendemönstret från det förväntade eller stipulerade, till 

exempel på grund av funktionsnedsättningar, uppstod det stora problem i smärtskattningen 

och uppgiften övergick från något rutinmässigt till något komplext och utmanande 

(Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär, 2008). 

Typ av diagnos 

Hur barnets smärta hanterades av sjuksköterskan observerades påverkas av barnets 

medicinska diagnos. Förekomsten av en medicinsk diagnos berättigade att patienten hade 

ont samt att ju allvarligare diagnos barnet hade desto mer smärta upplevde denne. 

Dessutom beskrev många sjuksköterskor att barnets diagnos påverkade om smärtskattning 

skulle ske eller ej samt att det underlättade om barnet hade en diagnos associerad till 

smärta för att kunna ge en god smärtbehandling (Hamers et al, 1994; Gimbler-Berglund et 

al 2008; Reyes, 2003). Simons och Moseley (2009) upptäckte att sjuksköterskans 

smärtskattning och dokumentation av barns smärtnivå påverkades av vilken typ av 

kirurgiskt ingrepp som ett barn undergått där de barn som genomgått bukkirurgi fick sin 

smärta bedömd och dokumenterad oftare än barn utsatta för andra typer av kirurgiska 

ingrepp. 

Dock fann Hamers et al (1996) att den medicinska diagnosen i sig själv inte hade någon 

inverkan på sjuksköterskans smärtbehandling, men en trend observerades i deras studie 

som visade att sjuksköterskor var mer villiga att bedöma barns smärta som svårare samt 

administrera analgetika när barnet uttryckte sin smärta verbalt i kombination med en 

allvarligare medicinsk diagnos.  

Barnets ålder 

Hamers et al. (1994) beskrev att smärtskattning påverkadesav barnets ålder, dock hade de 

olika åsikter om vilken typ av inflytande åldern hade. En del ansåg att vuxna kände mer 

smärta än barn i samma situation. Men flertalet av sjuksköterskorna ansåg att barn känner 

mer smärta än vuxna i samma situation. Dock var det oklart huruvida sjuksköterskor ansåg 

att yngre barn (upp till fyra år) upplevde mindre eller mer smärta än äldre barn (från fem 

till 18 år) i samma situation. Det var inte heller helt klart angående skillnader av 

administration av analgetika till små och äldre barn. Endast en sjuksköterska i denna studie 

ansåg att administration av analgetika till små barn sker snabbare än till äldre barn, medan 

vissa ansåg att äldre barn administrerades analgetika snabbare än yngre barn. Enligt 

deltagande sjuksköterskor påverkade åldern administrationen av analgetika och majoriteten 

deltagare ansåg att vuxna administreras analgetika snabbare än barn. Simons och Moseley 

(2009) fann dock via en retrospektiv analys av 175 barns journaler att äldre barn bedömdes 

lida av mer smärta än yngre barn samt att barns ålder inte verkade påverka hur ofta 

sjuksköterskan bedömde och dokumenterade barns smärta. 

Enligt Gimbler-Berglund et al. (2008) ansåg sjuksköterskorna det mer problematiskt att 

smärtskatta unga barn. De menade att det var lättare att ignorera procedursmärta hos unga 

barn, då de inte kunde resonera med dem vilket ledde till att proceduren fick genomföras 

med tvång. Vid hantering av äldre barns smärta kunde den inte ignoreras, då det äldre 

barnet inte kunde behandlas på samma sätt.  

Föräldrar  

Studier visade att sjuksköterskorna ansåg den kunskap föräldrarna genererade om sitt barn 

var användbar då föräldrarna inte bara kunde identifiera barnens smärta utan också vilken 

behandling som var mest effektiv för just deras barn (Hamers et al., 1994; Twycross & 

Collins, 2013). Detta visade sig viktigt när det var problematiskt att smärtskatta barnet, 
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något som inte var ovanligt hos barn med funktionshinder (Gimbler-Berglund et al., 2008). 

Sjuksköterskorna förväntade sig att föräldrarna skulle ta en aktiv roll i barnets 

smärtbehandling och informera om barnet upplevda smärta, assistera sjukvårdspersonalen 

under behandlingen samt främja barnets följsamhet till behandlingen (Twycross, 2007, 

2013). 

Föräldrars motvilja mot att deras barn intog analgetika samt mot att skatta eller rapportera 

barns smärta var två hinder för en optimal smärtlindring (Czarnecki et al., 2010, Twycross 

& Collins, 2013). Hamers et al (1994) identifierade även att sjuksköterskor inte alltid fann 

förälderns information tillförlitlig, dock skiljde sig åsikterna åt mellan sjuksköterskorna. 

Vissa kontrollerade om det föräldrarna beskrev var sant genom att undersöka om smärtan 

var tillräckligt svår för att rättfärdiga administrering av analgetika, medan andra 

sjuksköterskor inte nämnde någon undersökning av barnets smärta. Den tillförlitlighet som 

sjuksköterskan upplevde angående föräldrars information baserades på den bild 

sjuksköterskan hade av den specifike föräldern (Hamers et al, 1994). Det identifierades att 

föräldrars redogörelse angående deras barns smärtnivå många gånger inte stämde överens 

med barnets beteende (Ely, 2001). Twycross (2007; 2013) beskrev även att sjuksköterskor 

upplevde att föräldrar uppmuntrade sitt barn att ta smärtstillande även om barnet ej hade 

bett om det, att föräldrar hade en tendens att lägga sig i och svara i barnets ställe samt att 

sjuksköterskorna inte var konsekventa när det kom till att uppmuntra föräldrarna till att 

engagera sig i hanteringen av barnens postoperativa smärta. 

Sjuksköterskans egenskaper 

 

Kunskap och erfarenhet 

Det identifierades ett samband mellan sjuksköterskors aktiva år inom yrket och deras 

förmåga att hantera och överkomma hinder för en adekvat smärthantering. Vidare beskrevs 

att erfarenhet var en faktor som inverkade på sjuksköterskans smärtskattning samt 

smärtbehandling och för att ta beslut om framtida smärthämmande interventioner använde 

sjuksköterskan sig av tidigare erfarenheter (Hamers, 1994; Van Hulle Vincent & Denyes, 

2004). Ljusengren, Johansson, Gimbler Berglund och Enskär (2012) fann att 

sjuksköterskor utan erfarenhet uppfattade smärtlindring som svårt då deras smärtrelaterade 

arbete ofta misslyckades, vilket skapade osäkerhet hos sjuksköterskorna då de försökte 

tillfredsställa patienternas grundläggande behov, men upplevde att de inte lyckades på 

grund av deras brist på erfarenhet. Ytterligare identifierades det att sjuksköterskans 

begränsade kunskapsnivå var ett hinder i hennes smärtarbete. Kunskapsbristen berörde 

främst farmakologisk och icke-farmakologisk smärtlindring, hanteringen av ett barn med 

smärta, patientkontrollerad analgesi samt smärta orsakad av okänd orsak (Czarnecki et al., 

2010; Twycross & Collins, 2013; Gimbler-Berglund et al., 2008). 

I studierna av Czarnecki et al. (2010); Griffin, Polit och Byrne (2008); Rieman och Gordon 

(2007), Stanley och Pollard (2013) och Twycross och Powls (2006) fann man inget som 

tydde på en korrelation mellan antal år som sjuksköterska och hennes förmåga att hantera 

hinder och grad av självständighet i samband med smärtskattning och smärtbehandling, 

däremot såg man i samma studier en koppling mellan år som barnsjuksköterska och hennes 

kunskapsnivå. Ett samband fanns mellan sjuksköterskans egna erfarenheter av att uppleva 

smärta och hennes empati för barnets smärta. Dessa personliga erfarenheter påverkade 

dessutom sjuksköterskan i valet av analgetika (Gimbler-Berglund et al., 2008). 

Pölkki et al (2010) fann att sjuksköterskor med mest erfarenhet (fem till tio år) på en 

neonatalintensiv vårdavdelning inte ansåg det nödvändigt att använda 

smärtskattningsinstrument vid utvärdering av barns smärta då de baserade 
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smärtutvärderingen på sina tidigare erfarenheter istället för konkreta 

smärtskattningsinstrument. Hamers (1996) identifierade att sjuksköterskor med mer än tio 

års erfarenhet var mindre benägna att administrera analgetika. 

Attityd 

Ljusegren et al. (2012) visade att sjuksköterskor inte fann något problem med 

smärthantering av barn så länge smärtbehandlingen gav önskat resultat och situationen var 

förutsägbar. Om situationen blev oförutsägbar kände de inte längre att de hade kontroll 

vilket ledde till maktlöshet, rädsla och en känsla av övergivenhet som i sin tur medförde att 

patienten misstroddes och att barnet ifrågasattes innan beslut angående administration av 

analgetika fattades samt att sjuksköterskorna var mer benägna att tro att barnet överdrev 

sin smärta. Vidare fann van Hulle Vincent & Denyes (2004) att över hälften av deltagande 

sjuksköterskor ansåg att en femtedel eller flera barn överrapporterade sin smärta.  

Sjuksköterskor beskrevs ha en negativ attityd relaterat till analgetika och det påverkade 

deras beslut angående administration. Därutöver uttryckte sjuksköterskor oro över risken 

för överdosering samt att beroende av läkemedel skulle uppstå (Hamers et al., 1994; 

Czarnecki et al., 2010; Twycross & Collins, 2013). Dessutom framkom det att ett hinder 

för adekvat smärthantering var att låg prioritet gavs till smärtlindring av sjuksköterskor 

(Czarnecki et al., 2010; Van Hulle Vincent & Denyes, 2004). Sjuksköterskor ansåg att ju 

mer kunskap och positiv attityd de själva hade i kombination med personligt omdöme och 

antaganden desto mer utvecklad var förmågan att överkomma hinder i samband med 

smärtskattning och smärthantering (Czarnecki et al., 2010; Twycross & Collins, 2013; van 

Hulle Vincent & Denyes, 2004). 

Organisation 

 

Twycross och Collins (2013) beskrev att brist på personal, åldersanpassade 

smärtskattningsinstrument samt brist på utbildningar inom området smärthantering för 

vårdpersonal uppfattades som ett hinder för en adekvat smärthantering. I flertal artiklar 

påvisades det att tidsbrist i kombination med för stor arbetsbörda var faktorer som 

påverkade sjuksköterskans förmåga att skatta och behandla barns smärta korrekt samt 

förmågan att undvika procedurrelaterad smärta (Hamers et al., 1994; Czarnecki et al., 

2010; Ely, 2001; Gimbler-Berglund et al., 2008; Twycross & Collins., 2013). Dessutom 

identifierade sjuksköterskan hinder såsom otrygg jobbsituation, sjunkande moral och brist 

på makt som aspekter till en bristande smärthantering (Ely, 2001).  

I en studie av Reyes (2003) beskrev tre fjärdedelar av sjuksköterskorna en önskan om att 

deras avdelning skulle ha riktlinjer för vilka smärtskattningsinstrument som skulle 

användas för att på så sätt effektivisera och förbättra smärtskattningen. 

Läkemedelsordination 

Sjuksköterskor uttryckte att när det fanns goda läkarordinationer för analgetika så 

underlättades smärthanteringen (Gimbler-Berglund et al., 2008). Dock uppkom det att 

sjuksköterskor rapporterade att det förekom brister relaterat till läkarordinationer 

(Czarnecki et al., 2010; van Hulle Vincent & Denyes, 2004; Ely, 2001; Twycross & 

Collins, 2013). Det beskrevs att antingen saknades det ordinationer eller så bedömde 

sjuksköterskan att ordinationen inte var passande för patientens smärtbehandling (Ely, 

2001. Twycross & Collins, 2013). Twycross och Collins (2013) beskrev även att det inte 

var ovanligt att sjuksköterskor la tid på att försöka nå läkare för att säkerställa att 

smärthämmande läkemedel ordinerats, vilket följaktligen var en faktor som bidrog till 

tidsbrist.  
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Dokumentation 

En majoritet av sjuksköterskorna ansåg att dokumentation av smärtbedömning var en 

förutsättning för en god smärtskattning och smärtbehandling hos barn. Dock visade det sig 

att de flesta ansåg att dokumentation av smärtbedömningen inte skedde rutinmässigt 

(Pölkki, et al., 2010; Reyes, 2003). Dessutom fann man att smärtnivåer, smärtstillande 

åtgärder och utvärdering av smärtstillande åtgärder sällan dokumenterades (Twycross, 

2007). Detta bekräftades av Simons och Moseley (2009) som påvisade i sin studie att 

dokumentation av barns postoperativa smärta var bristande då endast en fjärdedel av 

barnens smärta dokumenterades inom de första 24 timmarna. 

Sjuksköterskor ansåg att hur dokumentationen var utformad kunde vara ett hinder till 

adekvat smärthantering (Czarnecki et al., 2010). Simons & Moseley(2009) fann att 

sjuksköterskor som använde en gemensam tabell eller journal för registrering av vitala 

parametrar och smärtnivå var mer benägna att skatta och dokumentera barnets smärta, än 

de sjuksköterskor som använde en separat tabell/journal för smärtskattning. Det framkom 

att vid användning av en gemensam tabell för registrering var det en femtedel av barnen 

som inte fick sin smärta dokumenterad, medan det vid användning av en separat 

tabell/journal det var närmare hälften av barnen vars smärta inte dokumenterades.  

Enligt Reyes (2003) svarade tre fjärdedelar av sjuksköterskor att de var fjärde timme 

smärtskattade patienterna och dokumenterade resultatet. Ytterligare undersökning av 

spädbarns journaler visade dock att det endast i en femtedel av journalerna innehöll 

dokumentation rörande smärtskattning var fjärde timme. Dessutom fann man att över 

hälften av journalerna saknade information om smärtbedömning överhuvudtaget. 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Barnet 

I två studier framkom det att sjuksköterskor ansåg barns orala och verbala uttryck, och då 

främst gråt, var de mest pålitliga tecknen på smärta (Hamers et al., 1994; Twycross, 2007). 

Vidare uppmärksammade van Hulle Vincent och Denyes (2004) att om beteendemässiga 

indikatorer på smärta var närvarande i kombination med barnets självrapport så ökade 

sjuksköterskans tro på barnets självskattning. Dessutom framkom det att sjuksköterskor var 

mer benägna att administrera analgetika till dessa barn (Hamers et al., 1996). Detta 

motsägs dock av Rheiner et al (1998) som fann att kombinationen av barns verbala och 

icke-verbala indikatorer på smärta endast vid få tillfällen uppmanade sjuksköterskor till att 

agera.  

 

Sjuksköterskor ansåg att föräldrar var en resurs då de hade kunskap om sitt barns 

smärtbeteende samt vilken behandling som var mest effektiv (Hamers, 1994; Twycross & 

Collins, 2013). Tre studier identifierade att sjuksköterskor förväntade sig att föräldrarna 

skulle ta en aktiv roll i barnets smärtbehandling genom att bedöma barnets smärta 

regelbundet och även assistera vid smärtbehandling (Enskär et al., 2007; Twycross & 

Collins, 2013, 2014). Dock bör inte ansvaret för behandlingen läggas på dem då en 

förälder sällan kan bibehålla ett objektivt förhållningssätt rörande sitt barns smärta samt att 

den större majoriteten ej har den kompetens som erfordras för en lyckad smärtbehandling. 

Detta leder till att föräldrar tenderar att underbehandla barnets smärta både vad det gäller 

mängden analgetika och hur ofta den administreras (Rony, Fortier, Chorney; Perret & 

Kain, 2010; Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä, Kokki & Halonen, 2003). 
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Sjuksköterskans egenskaper 

Resultatet visade att sjuksköterskans begränsade kunskap var ett hinder i hennes 

smärtarbete (Czarnecki et al., 2010; Twycross & Collins, 2013; Gimbler-Berglund et al., 

2008). Enligt Simons & MacDonald (2004) ansåg sjuksköterskor att de inte hade någon 

preferens när det kom till valet av smärtskattningsinstrument. Detta kan tolkas som ett 

tecken på brist på kunskap hos sjuksköterskor då, som beskrivet i bakgrunden på 

föreliggande arbete, valet av instrument bör baseras på barnets ålder och kognitiva förmåga 

så att smärtanalysen blir korrekt och en adekvat smärtbehandling kan påbörjas (Franck et 

al., 2000; Hockenberry & Wilson, 2007; Zhou et al., 2008).  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskans kunskapsbrist främst berörde smärtlindring, 

smärthantering, patientkontrollerad analgesi samt smärta av okänd orsak (Czarnecki et al., 

2010; Twycross & Collins, 2013; Gimbler-Berglund et al., 2008). Enskär (2007) som 

undersökte sjuksköterskor attityd och kunskap till smärta hos barn i tre olika länder 

(Sverige, England och Sydafrika) identifierade även kunskapsbrister hos sjuksköterskorna. 

Det blev uppenbart att sjuksköterskor har en lägre kunskap om smärtlindring, 

smärtbehandling samt om de sociologiska och psykologiska faktorer som orsakas av 

smärta(Enskär et al., 2007). 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor ansåg att ju mer kunskap i kombination med en 

positiv attityd de själva hade, desto mer utvecklad var förmågan att överkomma hinder i 

samband med smärtskattning och smärthantering (Czarnecki et al., 2010; Twycross & 

Collins, 2013; van Hulle Vincent & Denyes, 2004). Detta överensstämmer med Enskär et 

al. (2007) studie om korrelationen mellan en positiv attityd och hög kunskapsnivå i 

samband med god smärtlindring. Dock fann Salanterä (1999) att en negativ attityd inte 

påverkade sjuksköterskans förmåga att hantera smärta, vilket motsäges av Hamers et al 

(1994), Czarnecki et al (2010och Twycross och Collins (2013) då de påvisade att 

sjuksköterskor hade en negativ attityd beträffande analgetika och att det påverkade deras 

beslut angående administration. Desa sjuksköterskor uttryckte en oro över risken för 

överdosering samt att beroende av läkemedel skulle uppstå. Detta kan vara ett stort 

problem då sjuksköterskans negativa attityd till smärtlindring påverkar hennes förmåga att 

hantera barns smärta. Genom en ökad kunskap hos sjuksköterskorna kan man även uppnå 

mer positiva attityder vilket författarna anser sker bäst genom utbildning, vilket i sin tur 

bekräftades av Twycross och Collins (2013) som påvisade att det fanns ett behov av 

utbildning inom detta område för att motverka otillräcklig smärthantering hos barn.  

 

I föreliggande studies resultat framkom två teorier gällande korrelationen mellan 

sjuksköterskans erfarenhet och hennes smärthanteringsförmåga. Hamers et al. (1994) samt 

van Hulle Vincent och Denyes (2004) identifierade en relation mellan sjuksköterskans 

aktiva år inom yrket och hennes förmåga att hantera och överkomma hinder för en adekvat 

smärthantering. Dessutom uppmärksammades även att äldre sjuksköterskor med längre 

erfarenhet inom sitt yrke gav en större insats i omvårdnaden av barns smärta (Enskär et al., 

2007). Dock påvisade andra studier att det inte råder något samband mellan antal år som 

sjuksköterska och hennes förmåga att skatta och hantera barns smärta (Czarnecki et al., 

2010; Griffin et al., 2008; Rieman & Gordon, 2007; Stanley & Pollard, 2013).  

 

Organisation 

Ännu en faktor identifierad som ett problematiskt område inom behandling av barns smärta 

var läkemedel, då det i föreliggande resultat framkom att det förekommer brister i samband 

med läkarordinationer av analgetika (Czarnecki et al., 2010; van Hulle Vincent & Denyes, 
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2004; Ely, 2001; Twycross & Collins, 2013). Författarna till denna studie anser detta vara 

ett viktigt problemområde att belysa då det hindrar sjuksköterskan från att ge barn en 

adekvat smärtbehandling. Det beskrevs att det antingen rörde en, enligt sjuksköterskorna, 

olämplig ordination för den specifika patienten eller att den var otillräcklig eller otydlig 

(Ely, 2001. Twycross & Collins, 2013). Det var heller inte ovanligt att föräldrar var emot 

att deras barn administrerades analgetika (Czarnecki et al., 2010, Twycross & Collins, 

2013 ).  

I resultatet framkom det också variationer rörande vad sjuksköterskan rapporterade att hon 

gjorde och vad sjuksköterskan sedan dokumenterade, vilket Reyes (2003) identifierade då 

tre fjärdedelar av sjuksköterskorna rapporterade att de var fjärde timme smärtskattade 

patienten och dokumenterade resultatet. Vid ytterligare undersökning av spädbarns/barns 

journaler visade det sig att det endast en femtedel av journalerna innehöll dokumentation 

rörande smärtskattning. Dessutom fann man att över hälften av journalerna saknade 

information om smärtbedömning överhuvudtaget. 

Det är viktigt att sjuksköterskan genomför regelbundna smärtbedömningar samt 

dokumenterar detta så att barnets smärtbehandling upprätthåller en god kvalitet. Jacob och 

Puntillo (1999) bekräftade detta då de fann att sjuksköterskor ansåg att dokumentation av 

smärtbedömning resulterar i en effektivare smärtlindring. Dock framkom det att 

sjuksköterskans dokumentation var bristande då utvärdering av insatta smärthämmande 

åtgärders effekt saknades (Twycross, 2007; Jacob & Puntillo, 1999). Detta anser 

författarna vara en negativ faktor i barns smärtbehandling då det vid nästa tillfälle barnet 

behöver smärtbehandling inte finns någon dokumentation beträffande tidigare insatta 

åtgärder och dess effekt som kan vägleda sjuksköterskan för att uppnå ett optimalt resultat i 

sitt arbete.  Dessutom följer det inte de lagar och författningar som i Sverige styr 

läkemedelsordination, uppföljning av behandling och dokumentation (SOSFS 2000:1; 

SOSFS 2008:14; SFS 2008:355).  

Metoddiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva de faktorer som påverkar sjuksköterskan 

vid smärtskattning och smärtbehandling av barn. Då författarna hade som mål att utforska 

kunskapsläget inom detta område valdes litteraturöversikt som metod vilket stöds av 

Forsberg & Wengström, 2013 och Friberg, 2012.  Möjligtvis hade en intervjustudie med 

sjuksköterskor kunnat genomföras men då det ansågs svårt att uppnå ett bredare resultat 

baserat på olika perspektiv vilket författarna eftersträvade var inte detta alternativ 

tillbörligt. Det bedömdes svårt att få helt ärliga och öppna svar av deltagarna då dessa svar 

möjligtvis kunde visa på ett icke korrekt utfört arbete eller förhållningssätt hos 

informanterna. För att uppnå det önskade djupet i resultatet medelst en intervjustudie 

ansågs det nödvändigt kombinera detta med en observationsstudie. Detta var dock inte ett 

lämpligt alternativ då detta hade fordrat mer tid än den tillgängliga. 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) användes vedertagna sökord, så kallade 

MeSH-termer respektive CINAHL headings. Dock fanns det inte alltid vedertagna termer, 

varpå fritextsökning nyttjades. En preliminär sökning gjordes i databaserna PubMed och 

CINAHL då dessa är specialiserade på bland annat medicin och omvårdnad (Forsberg och 

Wengström, 2013). Genom granskandet av relevanta artiklar och dess MeSH-termer fann 

författarna nya sökord för att på så sätt utöka sökningen efter ytterligare artiklar som 

svarade på studiens syfte. Dock kan det ej uteslutas att författarna förbisåg termer som 

hade kunnat generera artiklar av betydelse för resultatet. 
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Många av de artiklar som kom fram via sökningarna rörde smärta hos prematura barn. Då 

det ansågs att detta område var för specialiserat för allmänsjuksköterskan exkluderades 

dessa. 

Under sammanställningen av resultatet fann författarna en viss begränsning med det 

ursprungliga syftet då det endast inkluderade ordet smärtskattning och inte behandling. 

Efter noggrant övervägande av för- och nackdelar nåddes beslutet att anpassa syftet genom 

att lägga till ovan nämnda begrepp. Det kan inte uteslutas att utfallet av föreliggande 

resultat hade påverkats om syftet hade varit det nuvarande från början då troligtvis 

sökorden samt urvalet av artiklarna blivit annat. 

Till en början gjordes begränsningar gällande språk, åldersgrupp och publiceringsår. Dock 

insåg författarna att genom att begränsa sökresultaten till de senaste tio åren genererades en 

otillfredsställande mängd artiklar. Efter att ha ökat från tio år till 20 år inkluderades tre nya 

artiklar från åren 1994, 1996 och 2003. Beslutet att utöka sökningen till artiklar mer än tio 

år gamla ställdes mot möjligheten att åter igen ändra studiens syfte, vilket hade varit 

resultatet om andra inklusions- och exklusionskriterier hade ändrats, för att på så sätt öka 

mängden artiklar. Detta beslut ansåg författarna var det som minst påverkade studiens syfte 

och resultat. 

I denna studie har artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderats vilket 

möjliggjorde ett större och bredare perspektiv för att svara på syftet. I studier med 

kvalitativ ansats belyses sjuksköterskans perspektiv genom intervjuer eller enkäter med 

öppna svarsalternativ medan de kvantitativa studierna tar fram mätbar data och jämförelser 

(Friberg, 2012).  

Inga artiklar av, enligt författarnas bedömning, låg kvalitet inkluderades och endast fyra av 

de 16 artiklarna var av mellanhög kvalitet.  

Generaliserbarhet syftar på om resultatet går att generalisera utifrån dess urval (Forsberg & 

Wengström, 2013). För att öka generaliserbarheten är de, i detta arbete inkluderade 

artiklarna, baserade på studier utförda på olika typer av sjukhus och avdelningar och från 

olika delar av världen. Dock är några av studierna utförda av samma författare vilket skulle 

kunna minska både generaliserbarheten och tillförlitligheten. En faktor som kan påverka 

tillförlitligheten är bristen på studier utförda i Sydamerika och Asien. Dock anser 

författarna detta vara en fördel då det kan finnas stora kulturella skillnader mellan dessa 

delar av världen som inte alltid kan tillämpas på omvårdnaden i Sverige  

Då de inkluderade studierna inte är skrivna på författarnas modersmål kan det finnas risk 

för en misstolkning av artiklarna. För att undvika feltolkningar har båda författarna läst alla 

artiklar separat för att sedan gemensamt diskutera innehållet. För att få en så exakt 

översättning som möjligt har både lexikon och medicinska ordböcker använts i 

översättningsarbetet. 

SLUTSATS 

 

Sjuksköterskans begränsade kunskap identifierades som ett hinder i samband med 

smärthanteringen.  

Enligt sjuksköterskan var ett av de mest pålitliga tecknen på smärta hos barnet, dess 

verbala och orala uttryck. Kombinationen av barnets beteendemässiga och verbala 

indikationer på smärta ökade tron på att barnet upplevde smärta. Uteblev någon av dessa 

indikatorer skapade det en misstro hos sjuksköterskan gentemot graden av barnets smärta. 
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Läkemedelsordinationer var ett hinder för en adekvat smärthantering då sjuksköterskan 

beskrev problem rörande olämpliga ordinationer. 

Likaså identifierades otillräcklig dokumentation som en viktig faktor som påverkade 

smärthanteringen negativt. 

Klinisk relevans och fortsatta studier 

 

Författarna anser att resultat i föreliggande studie kommer kunna vara till nytta både för 

den enskilda patienten samt sjuksköterskans profession då risken vid bristfällig kunskap 

inom detta område kan leda till att barn underbehandlas i sin smärta vilket i sin tur kan leda 

till ett ökat lidande för barnet, föräldrarna och vårdpersonalen samt ökade kostnader för 

hälso- och sjukvården.  

För att effektivisera och förbättra smärthanteringen av barn bör tydliga riktlinjer för vilket 

smärtskattningsinstrument som skall användas finnas på varje avdelning samt en 

förändring av nuvarande dokumentationsformat genomföras då sjuksköterskor anser att 

nuvarande format är ett hinder till adekvat smärthantering. Det framkom även att 

sjuksköterskor ansåg att kunskap i kombination med en positiv attityd ledde till en ökad 

förmåga till att överkomma hinder rörande smärtskattning och smärthantering. För att 

uppnå detta rekommenderar författarna vidareutbildningar för de sjuksköterskor som 

kommer i kontakt med barn och smärta. 

I artiklarna inkluderade i denna studie kan man se en diskrepans rörande faktorerna som 

påverkar sjuksköterskan. För att optimera smärtskattning och smärtbehandling hos barn är 

det viktigt att först utreda dessa faktorer. Författarna anser att vidare studier i detta ämne 

skulle gagna inte bara sjuksköterskan, utan också barnet, föräldern och hälso- och 

sjukvården. 
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BILAGA A. 

Sophiahemmet Högskolas 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 (2011). 

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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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 ® 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 väl 

genomförd 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. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

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. 

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

 

 



 

II 

 

 

BILAGA B. 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Författare 

År 

Land 

Å 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat *Typ 

Kvalitet 

Hamers, J. P., 

Abu-Saad, H. 

H., van den 

Hout, M. A., 

Halfens R. J., 

Kester, A. D. 

1996 

Nederländerna 

 

The influence of 

children´s vocal 

expressions, age, 

medical diagnosis and 

information obtained 

from parents on nurses´ 

pain assessments and 

decisions regarding 

interventions 

Undersöker påverkan 

av arbets-relaterade 

faktorer på SSK** 

smärtskattning och 

beslut angående 

interventioner. 

Tre experimentella fallstudier. 

Deltagarna delades slumpmässigt 

upp i fyra grupper baserat på deras 

erfarenhet och kunskap. 

Varje grupp gavs fyra fall. 

Medicinsk diagnos, barns ålder 

samt information från föräldrar 

operationaliserades i vinjett. 

Barnets uttryck visades i videon.  

Efter att ha läst vinjetten sågs 

filmen och därefter fick SSK svara 

på tre frågor. Data analyserades 

med hjälp av ANOVA. 

n=207 

(5) 

SSK attribuerade mer smärta till barn som 

uttrycker sin smärta verbalt och var mer  

villig att administrera analgetika till dessa  

barn. Den medicinska diagnosen 

påverkade inte SSK smärtskattningen eller 

interventioner. SSK med mer än tio års erfarenhet  

är mindre benägna att administrera analgetika. 

 

RCT  

I 

Hamers, J. P., 

Abu-Saad, H. 

H., Halfens, R. 

J. & 

Schumacher, J. 

N.  

1994 

Nederländerna 

Factors influencing 

nurses pain assessment 

and interventions in 

children 

 

Identifiera faktorer som 

påverkar SSKs smärt-

skattning och 

interventioner hos barn.  

 

Kvalitativ studie som följdes upp 

av en replikationsstudie. Data 

samlades ihop via semi-

strukturerade interjuver, 

observationer av deltagare samt 

granskning av journaler.  

 

n=19 

 

Faktorer som påverkar SSKs förmåga att  

smärtskatta barn är medicinsk diagnos, 

barnets beteenden, ålder och föräldrar, SSKs  

kunskap, attityd och arbetsbörda.  

Desto allvarlig medicinsk diagnos desto  

mer smärta kan patienten uppleva, enligt 

SSK.  

 

K 

I 

 Czarnecki, M. 

L., Simon, K., 

Thompson, J. 

J., Armus, C. 

L., Hanson, T. 

C., Berg, K. A., 

Petrie, J. L., 

Xiang, Q. & 

Barriers to pediatric pain 

management: A nursing 

perspective. 

 

Identifiera de hinder 

som uppfattas hämma 

SSKs förmåga till en 

optimal smärthantering 

av barn. 

Tvärsnittsstudie. Enkätstudie 

utförd på ett barnsjukhus och 

godkänd av Human Rights and 

Review Board. 

Enkäten baserades på van Hulles 

enkät (2004) ”Barriers to Optimal 

Pain Management” och består av 

35 frågor där varje fråga ska 

n=272 - ”vad innebär optimal smärthantering?”  

61%: är patienten klarar av de dagliga  

aktiviterna ex ADL. 

21%: när patienten känner sig bekväm  

14%: bra vitalparametrar 

- ”Vilka är de största hindren för en optimal  

smärthantering?” 

1) inadekvat/otillräcklig läkemedelsordination  

P 

I 



 

III 

 

Malin, S. 

2010 

USA 

 

graderas enligt Likertskalan (11p.) 

där noll = negativt och tio = 

positivt. Det fanns även frågor 

med plats för egna svar. 

2) SSKs oro för att barnet ska bli  

beroende av medicinen. 

3)otillräcklig tid 

4) låg prioritet hos läkarna 

5) låg prioritet hos SSK 

Andra svar var: problem med  

smärtskattningsinstrument. 

Det fanns ingen korrelation mellan SSKs yrkes- 

verksamma år eller akademiska nivå vid 

klassificeringen av hindren. 

Griffin, R. A., 

Polit, D. F. & 

Byrne, M. W. 

2008 

USA 

 

Nurse characteristics and 

inferences about 

children´s pain 

Beskriva barnSSK 

projicerade svar på 

barns smärta, samt 

undersöka SSKs 

egenskaper som kan 

påverka dessa svar. 

Tvärsnittsstudie i enkätform 

bestående av tre patientfall. Efter 

varje fall svarade respondenterna 

på frågor rörande deras 

uppfattning om barnets smärta 

samt deras rekommendationer för 

smärthantering. Även frågor 

angående respondenternas 

demografiska egenskaper och 

professionella bakgrund. 

Dataanalys skedde med hjälp av t-

test och analysis of variance samt 

regressionanalys. 

n=329 Man fann inget samband mellan SSKs personliga och 

professionella egenskaper (utbildningsnivå,  etnicitet, 

ålder, år av klinisk erfarenhet) och uppfattning/ 

beslutsfattande rörande smärta. 

P 

I 

van Hulle 

Vincent, C. & 

Denyes, M. J.  

2004 

USA 

Relieving children’s 

pain: Nurses abilities and 

analgesic administration 

practices. 

Beskriva relationen 

mellan  

a) SSKs kunskap och 

attityd i samband med 

att lindra barns smärta  

b) SSKs förmåga att 

övervinna barriärer till 

optimal smärtlindring 

c) barns smärtnivåer 

1. En icke-kontrollerad studie där 

SSK observerades i 6-timmars 

intervaller för att samla in data 

angående barnens smärta och 

SSKs administration av analgetika.  

2. Kvalitativ undersökning 

bestående av frågeformulär 

bestående av sant/falskt frågor; 

flervalsfrågor och frågor rörande 

två patientfall. 

n=67  

 

- SSK har hög kunskap om och positiv attityd  

gällande smärtlindring hos barn. 

- 55% av SSK ansåg att barnen överdrev sin smärta- 

- Patientfallen: 82% trodde på barnens egna 

 skattning av smärtan om de samtidigt visade  

beteenderelaterade tecken på smärta, medan  

endast 49% av SSK trodde på barnet om de inte  

visade beteenderelaterade tecken . Till det första  

patientfallet ville 73% av SSK administrera  

analgetika (morfin) medan  patientfall två endast  

skulle få analgetika av 27% trots VAS 8 av 10. 

- De fyra största hindren för en optimal smärt- 

hantering ansågs vara: 

a) inadekvat läkemedelsordination  

b) barns motvilja mot att rapportera smärta 

c) föräldrars motvilja mot administrering av  

P/K 

I 



 

IV 

 

analgetika till sitt barn 

d) barns motvilja mot att ta analgetika 

SSK med längre yrkeserfarenhet hade lättare att  

överkomma de olika hindren för en optimal  

smärthantering. 

Ely, B.  

2001 

USA 

Pediatric nurses´s pain 

management practice: 

Barriers to change. 

Undersöka faktorer som 

påverkar barnSSKs 

smärthantering. 

Kvalitativ studie.  

Data från ett interventionsprogram 

användes som bestod av fem olika 

utbildnings-erbjudanden samt fem 

diskussionsgrupper som hölls 

under en 10 månadsperiod. Data 

erhölls under diskussionerna och 

transkriberades samt analyserades 

med hjälp av innehållsanalys.   

n=16 Barriärer som SSK identifierade var:  

Tidsbrist, inkonsekvent utförande, bristande eller  

ingen läkarordination på analgetika, barriärer  

orsakade av föräldrar samt barns egenskaper. 

K 

II 

Enskär, K., 

Gimbler 

Berglund, I., 

Johansson, I. & 

Ljusegren, G. 

2012 

Sverige 

Nurses´experiences of 

caring for children in 

pain. 

Beskriva SSKs 

upplevelser av att ta 

hand om barn med 

smärta. 

Individuella intervjuer baserade på 

två frågor som spelades in och 

sedan transkriberades ordagrant 

n=20 

(1) 

SSK fann inga problem med smärthantering av barn  

så länge situationen var förutsägbar och  

smärtbehandlingen gav önskat resultat. 

Om situationen blev oförutsägbar kände de inte  

längre att de hade kontroll vilket ledde till rädsla,  

maktlöshet och känsla av övergivenhet vilket  

resulterade i att man misstrodde patienten. Detta  

gjorde att man ifrågasatte patienten innan man  

bestämde om smärtlindring skulle ges och att man  

var mer benägen att tro att patienten överdrev sin  

smärta. En bra strategi var att låta patienten känna 

 lite smärta om deras symptom inte motsvarade  

deras beteende och att det var bättre att ”vänta och  

se” innan man handlade. 

K 

I 

Enskär, K., 

Gimbler-

Berglund, I. & 

Ljusegren, G.  

2008 

Sverige 

Factors influencing pain 

management in children. 

Beskriva faktorer som 

påverkar SSK förmåga 

att hantera barns smärta 

Kvalitativ studie som använder sig 

av semistrukturerad intervju med 

öppna frågor. Data analyserades 

med hjälp av innehållsanalys. 

n=21 SSK förmåga att hantera barns smärta  

påverkas av fyra kategorier och 13 faktorer. 

1. Samarbeten  

Mellan SSK och läkare; mellan SSK och föräldrar. 

Mellan SSK och barn. 

2. Barnets Beteende, Diagnos och Ålder påverkar  

SSK förmåga att hantera smärta. 

3. Organisation  

4. SSK Erfarenheter, Kunskap och attityd påverkar 

SSK förmåga att hantera smärta. 

K 

I 

Rieman, M. T. Pain management Utvärdera kunskapen  Enkät PNKAS (Manworren and n=295 Man fann ingen signifikant korrelation mellan dessa.  P 



 

V 

 

& Gordon, M 

2007 

USA 

competency evidenced 

by a survey of pediatric 

nurses knowledge and 

attitudes. 

rörande smärthantering 

och smärtskattning hos 

SSK på barnsjukhus.  

Identifiera 

kunskapsluckor och 

barriärer relaterat till 

SSKs inställningar till 

smärta. 

Shriners, 2002) besående av 

sant/falskt frågor. Data 

analyserades med hjälp av SAS. 

Även en demografisk enkät fylldes 

i. 

En viss skillnad sågs hos SSK yrkesverksamma  

mindre än två år. 

I 

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 

 

Beskriva SSKs attityd 

gentemot och 

uppfattning  rörande 

smärtskattning på en 

neonatal 

intensivvårdsavd och de 

demografiska 

faktorerna som kan 

kopplas till dessa 

attityder och 

uppfattningar. 

Enkät av Likert-typ. n=257 Tydlig koppling mellan utbildningsnivå,  

arbetserfarenhet och arbetsplats och SSKs attityder  

och uppfattningar rörande smärtskattning hos  

prematura barn. 

Desto högre utbildningsnivå, desto fler ansåg att  

prematura barns nervsystem var tillräckligt  

utvecklat för att kunna känna smärta. 

SSK med lägst erfarenhet på pediatrisk avdeling (noll till  

två år) var mer oense om att prematura barns  

smärtuttryck påverkas av deras ålder, utvecklingsnivå, hälsa 

och andra stressfaktorer. 

P 

I 

Moseley, L. & 

Simons, J. 

2009 

England 

Influences on 

nurses´scoring of 

children´s post-operative 

pain. 

Vad påverkar SSKs 

smärthantering av barn 

de första 24 timmarna 

efter operation? 

Retrospektiv genomgång av 

smärtjournaler samt 

läkemedelsjournaler. 

n=175 En fjärdedel av barnen (28%) blev inte  

smärtskattade de första 24h postoperativt. 

Faktorer som påverkade smärtskattningen de första  

24h postoperativt: 

- Vilken typ av kirurgi barnet hade genomgått.  

Barn som genomgått bukkirirugi blev i högre grad 

smärtskattade. 

- SSK som hade en tabell/journal för att registrera  

vitala parametrar samt smärtnivå blev oftare  

smärtskattade (40%) än de som hade de på separata  

register ( 18%). 

P 

I 

Stanley, M. & 

Pollard, D. 

2013 

USA 

Relationship between 

knowledge, attitudes and 

self-efficacy of nurses in 

the management of 

pediatric pain. 

Syftet undersökte nivån 

av kunskap rörande 

smärthantering av barn, 

attityderna hos SSK, 

nivån av självständighet 

hos barnSSK på 

akutvårdsavdelning. 

Tvärsnittsstudie, 

korrelationsdesign. Enkätstudie. 

Två enkäter fylldes i: 

- Pediatric Nurses Knowledge and 

AttitudesSurvey Regarding Pain 

(PNKAS): 40 frågor för att mäta 

kunskap och attityder rörande 

smärthantering hos barn. 

- Nurses Self-efficacy in 

n=25 Fråga 1 = Kunskapsnivå: via PNKAS-enkäten.  

kunskapsnivån gällande smärtahantering hos barn 

 låg på 66,6%. 

Fråga 2 = Självständighetsnivå: via SET-enkäten. 

Medelvärde 26,28 av 30 = generellt en hög  

självständighetsnivå. 

Fråga 3= Korrelationen mellan arbetslivs- 

erfarenhet, kunskap och självständighet. Ingen  

korrelation mellan kunskapsnivå- 

P 

II 



 

VI 

 

Managing Childrens Pain 

(SET)(Chiang, Chen & Huang, 

2006) =  sex frågor ang 

självständighet gällande 

smärthantering hos barn. 

sjuksköterskeerfarenhet eller mellan kunskap- 

självständighet. Däremot fann man ett samband  

mellan kunskapsnivå-år som barnSSK.  

SSK med fler års erfarenhet inom  

barnsjukvård fick markant högre poäng på PNKS 

Reyes, S 2003 

USA 

Nursing assessment of 

infant pain. 

Utvärdera SSKs åsikter 

jämfört med deras 

utförande av 

smärtskattning av 

spädbarn. 

1. Enkät. 

2. Retrospektiv genomgång av 

smärtjournaler. 

n=24 

n=107 

Två tredjedelar ansåg att spädbarns smärta ofta är  

obehandlad/oupptäckt. 

Ingen av SSK ansåg att analgetika ej skulle ges till  

spädbarn pga det omogna nervsystemet. 

46% ansåg att spädbarn inte känner smärta på  

samma sätt som vuxna. 

91,7%  ansåg att barnets gestationsålder och  

diagnos (75%) påverkade deras smärtskattning. 

91,7% ansåg att deras smärtskattning påverkade  

deras smärthantering. 

P/R 

I 

Twycross, A. 

2007 

England 

Children´s nurses´post-

operative pain 

management practices: 

an observational study. 

Utforska om det finns 

något samband mellan 

SSKs teoretiska 

kunskap och kvaliteten 

i deras tillämpning. 

Studie baserad på observation av 

SSK under fem timmar vid tre till 

fyra tillfällen med hjälp av en 

checklista. 

Ett kunskapstest bestående av 72 

frågor fylldes sedan i av 

deltagarna. 

n=16 

(3) 

- Smärtanamnes gjordes ej av SSK. 

-Okunskap om hur smärtskattningsinstrument  

fungerar, samt dålig information till patienten vilket  

orsakar en opålitlig smärtskattning. 

- Fanns ej tillgängligt smärtskattningsinstrument  

anpassade till alla åldrar. 

-Begränsad kommunikation mellan SSK och mellan 

 SSK-barn-föräldrar. (endast vid tio gånger  

tillfrågades barnen om sin smärta – minst 39 barn i 

skolålder/tonåringar vistades på avdelningen). 

- SSK använde inte sin teoretiska kunskap gällande  

smärta och smärthantering i praktiken. 

-Smärta dokumenterades sällan. Och ännu mer  

sällan antecknades vilka smärtlindrande metoder  

hade använts samt deras effektivitet. 

P/K 

I 

Twycross, A. & 

Collins, S.  

2013 

England 

Nurses´ views about the 

barriers and facilitators 

to effective management 

of pediatric pain. 

Beskriva SSK åsikter 

om hinder och faktorer 

som underlättar effektiv 

smärthantering. 

Modifierad version av fokusgrupp 

användes. SSK delades in i 

grupper på 4-6 personer i varje 

grupp. Där de tilldelades fyra 

frågor och varje deltagare skrev 

ner deras åsikt. På grund av 

tidsbrist hann deltagarna endast 

med 3 frågor.  Analys med hjälp 

av innehållsanalys. 

n=30 Faktorer som stoppar SSK från att skatta  

och hantera smärta hos barn är:  

Bristande kunskap, personliga åsikter,  

rädsla för överdosering, barns ålder, kultur,  

bristande följsamhet till SSK råd angående smärt- 

behandling, tidsbrist, hög arbetsbelastning, brist på 

åldersanpassade smärtskattningsskalor.   
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Twycross, A. & 

Powls, L 2006 

England 

How do childrens nurses 

make clinical decisions? 

Two preliminary studies. 

Uppnå förståelse för 

hur SSK tar beslut 

rörande barns 

smärthantering och om 

det är någon skillnad i 

beslutsfattandet 

beroende på erfarenhet, 

studienivå och om man 

jobbar på en kirurgisk 

avdelning gentemot en 

medicinsk avdelning. 

Intervjustudie baserad på tre 

patientfall med begränsad 

information. Deltagarna skulle 

föreställa sig att de just påbörjat 

sitt skift och hade ansvaret för 

dessa tre patienter med SSK från 

två olika avdelningar. 

n=12 

n=15 

Avdelning ett: 

Ingen skillnad mellan SSK med fem eller fler års  

erfarenhet och SSK med mindre än fem års  

erfarenhet gällande strategier för beslutsfattning  

rörande barns smärta. 

Ingen skillnad på vilken typ av information som 

inhämtades inför beslutsfattandet.  

Majoriteten pratade med barnet och läste på tidigare 

dokumentation men endast tre av 12 gjorde  

”smärt-relaterade” observationer. 

Avdelning två: 

Samma resultat sågs vid denna studie gällande  

strategier vid beslutsfattning. Enda skillnaden var 

vid typ av insamlad information (då det handlar  

om en annan typ av avdelning). Majoriteten läste  

journaler, men endast tre av 15 pratade med  

barnen och observerade dem. 

K 

I 

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

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

**SSK = sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 


