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SAMMANFATTNING 

 

Kunskapen om smärta hos barn var mycket liten fram till 1980-talet då forskningen nästan 

uteslutande belyste smärta hos vuxna patienter. Det allmänna antagandet var att nyfödda 

barn inte hade förmåga att känna smärta. Det fanns en hypotes att barn i allmänhet tål 

smärtor bättre än vuxna samt att det inte fanns några negativa effekter och att barn inte kan 

minnas obehagliga eller smärtsamma upplevelser. Under de senaste decennierna har 

kunskapen om barnets smärta utvecklats starkt. Dock är det fortfarande dokumenterat att 

smärtbedömningen och smärtbehandling inte är tillräckligt utvecklat i det dagliga arbetet 

inom neonatalvård. Faktorer som kan till exempel hindra lindra smärta adekvat kan vara 

myter eller missförstånd. 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskors uppfattning samt kunskap 

vid smärtbehandling och smärtbedömning på barn som vårdas på neonatalavdelningar. 

 

Det valdes en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar hittades via sökning i databaser 

PubMed och CINAHL. Efter kritisk granskning av artiklarna och artiklarnas kvalitet 

inkluderades 16 artiklar i resultatet. 

 

Sjusköterskor som arbetade inom neonatal vård hade olika inställningar och kunskap om 

smärtbehandling och smärtbedömning inom neonatalvården. Studier visade att 

sjuksköterskor var överens om att prematura och nyfödda barn kan uppleva smärta. Dock 

fanns det skillnader mellan grundutbildade och specialistsjuksköterskor angående 

smärtupplevelsen beroende på barnets ålder. Här visade sig att de grundutbildade 

sjuksköterskor inte var medvetna att det fanns skillnader i smärtupplevelsen. Faktorer som 

ytterligare påverkade sjuksköterskors agerande inom smärtbehandling hos barn som vårdas 

på en neonatalavdelning var introduktion och utbildning inom ämnet. Det nämndes även 

användning av smärtskattningsinstrument samt smärtriktlinjer som påverkade 

sjuksköterskors dagliga arbete. Hinder för smärtbehandling var till exempel otillräcklig 

eller fördröjd smärtbehandling och detta på grund av tidsbrist. Underbemanning på 

avdelningarna kunde leda till att regelbunden smärtskattning samt smärtlindring innan 

procedurer bortprioriterades. 

 

Det var många faktorer som påverkade sjuksköterskans agerande angående 

smärtbehandling hos barn som vårdas på neonatalavdelning. Att få utbildning inom smärta 

och smärtskattningsinstrument samt smärtlindring verkade vara en strategi att komma åt 

bristerna som finns inom det valda området. En utmaning för smärtbehandling hos nyfödda 

barn verkade även vara teamarbete mellan sjuksköterskor och läkargruppen. Här behövs 

det forskas vidare i ämnet. 

 

Nyckelord: sjuksköterska, kunskap, smärta, prematurt födda barn, smärtbehandling
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INLEDNING  

 

Under ett flertal år som författarna jobbade på neonatalavdelningen har kunskaper och 

interesset om smärtbedömning och smärtbehandling hos barn som vårdas på 

neonatalavdelning vuxit fram. Verksamhetsarrangemang att utbilda sjuksköterskor fanns, 

dock var möjligheten att utbilda personal eller erbjuda kurser begränsande. Vid några 

tillfällen uppmärksammades författarna att det fortfarande finns kunskapsbrister inom 

smärtbedömning samt svårigheter att bemöta smärta hos dessa barn. Detta väckte intresset 

att studera sjuksköterskors kunskap och inställning vid smärtbedömning och 

smärtbehandling på barn som vårdas på en neonatalavdelning. 

 

Av forskningen framgår att barn som vårdas på sjukhus upplever smärta och inte får 

tillräcklig med smärtlindring trots att det finns effektiva metoder för smärtbedömning och -

behandling (Ellis m.fl., 2007). Det går inte att undvika att ett barn på neonatalavdelningen 

upplever smärta på grund av olika nödvändiga procedurer vilket observationer på olika 

neonatalavdelningar har visat (Lumini, Bambi & Becattini, 2005). Att förstå och skatta 

barnens smärta är ett viktigt område eftersom barnen upplever och visar smärta på ett annat 

sätt än vuxna (Werner & Leden, 2010).  

  

Det har blivit en självklarhet att föräldrar medverkar i barnets omvårdnad under vårdtiden 

på neonatalavdelningen och det är vårdpersonalens ansvar att hjälpa föräldrarna lära känna 

sitt barn på bästa sätt. Detta innebär också att förklara att i vissa situationer är barnet i 

behov av omvårdnadsåtgärder som lindrar smärta och om dessa inte är tillräckliga finns 

medicinska åtgärder så att barnet inte lider i onödan (Lagercrantz, Hellström, Westas & 

Norman, 2008). Då sjuksköterskor spelar en central roll i smärtlindringen ska uppfattning 

och kunskap på smärtbedömning belysas och presenteras i studien. 

 

BAKGRUND 

Definition av smärta 

International Association for the study of pain [IASP] definierar smärta som ”en obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller 

beskriven som sådan skada” (IASP, 2011). Detta innebär att upplevelse av smärta är 

subjektiv och personlig och en individ kan uppleva smärta eller obehag även om förmåga 

att uttrycka detta verbalt inte finns. 

Olika typer av smärta 

Norrbrink och Lundeberg (2010) beskriver smärta som ett omfattande begrepp som 

innehåller sensoriska, känslomässiga och kognitiva obehagliga upplevelser. Intensitet, 

duration och lokalisation beskrivs av den sensoriska komponenten, medan den 

känslomässiga, så kallade affektiva komponenten beskriver obehaget som framkallas av 

smärtan. Den affektiva komponenten medför att oro och rädsla förstärker 

smärtupplevelsen. Den kognitiva komponenten handlar om hur individens handlingar och 

tankar påverkas av smärta. Enligt American Academy of Pediatrics [AAP] (2001) påverkas 

barn i neonatal ålder av komponenterna av miljö, sammanhang, utvecklingsnivå och kultur. 
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Konsekvenser av smärta 

Smärta och smärtsamma upplevelse medför negativa konsekvenser och framförallt för 

prematura barn finns risken för ett förändrat smärtbeteende senare i livet då även enstaka 

eller kortvariga tillfällen med intensiv smärta kan leda till fysiologiska och psykiska 

symptom (Svensk barnsmärtförening, 2013). Dock kan detta förebyggas med adekvat och 

individuell anpassad smärtbehandling (Ghai, Makkar & Wig, 2008). Smärta är ett mycket 

vanlig symptom och är därför lika viktig att ta hänsyn till som blodtryck, puls, temperatur 

och saturation (Walid, Donahue, Darmohray, Hyer & Robinson, 2008). American Pain 

Society [APS] använder sig av begreppet ” Smärta: den femte vitala parametern”. 

Begreppet ska framhäva vikten av en regelbunden och rutinmässig smärtbedömning i 

samband med en noggrann observation av de övriga vitala parametrar (Casey, 2011). 

 

Ett barn med akut smärta kan ha en ytlig andning, ett förändrat andningsmönster och en 

ökat andningsfrekvens vilket kan leder till nedsatt lufthalt i lungorna och därmed 

försämrad situation. Dessutom uppträder perspiration, förhöjt blodtryck och takykardi på 

grund av en ökad aktivitet i nervsystemet (Ball, Bindler & Cowen, 2012). Ball m.fl. (2012) 

beskriver även att immunförsvaret drabbas vilket medför en ökad risk för infektion. 

 

Är bedömningen av smärtsamma upplevelser ineffektiv eller om en bristfällig 

smärtlindring ges kan det ha negativa effekter i barnets utveckling (Deindl m.fl., 2013). 

Smärta som kvarstår under en längre period kan medför förändringar eller skador i det 

centrala nervsystemet (Bouza, 2009). Långvariga konsekvenser kan vara sänkt 

smärttröskel, ökad smärtkänslighet samt ökad risk att få kronisk smärta senare i livet (Ball 

m.fl., 2012; Bouza, 2009). En människas livskvalitet påverkas av smärta och hur en vuxen 

människa upplever och hanterar smärta är kopplade till deras upplevelser som barn (Pate, 

Blount, Cohen & Smith 1996). Enligt Ellis m.fl. (2007) kan otillräcklig behandlade smärtor 

leda till inaktivitet, motstånd i behandlingen och förlängd sjukhusvistelse. 

Bedömning av smärta 

De tillgängliga metoder som sjuksköterskor har för att bedöma smärta på barn på en 

neonatalavdelning är beteendeskattning, kliniska och fysiologiska värden samt 

kommunikationen med barnets föräldrar. Ett smärtskattningsinstrument är ett redskap och 

ett hjälpmedel i själva smärtbedömning av nyfödda barn (Werner & Leden, 2010). Med 

hjälp av dessa kan vi som sjuksköterskor på ett objektivt sätt få fram ett värde vilket kan 

dokumenteras och därmed information om hur mycket ont barnet har. Dokumentation av 

smärtintensitet och smärtbedömning utgör ett underlag för utvärdering och modifiering av 

den smärtbehandling som ges (Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 2013).  

 

Barnets kroppshållning, ansiktsuttryck med till exempel rynkad panna samt grimaser ger 

information om hur barnet mår. Tecken av kraftig rörelse med armar och ben samt skrik 

och gråt är andra vanliga signaler av smärta. Barnets beteende vid smärta varierar beroende 

på hur långt barnet har kommit i sin utvecklingsnivå, hälsotillstånd och orsaken varför 

barnet har smärta. Sättet hur barnet beter sig vid smärta ge sjuksköterskor viktiga ledtrådar 

i den totala bedömningen av smärta (Franck, Greenberg & Stevens, 2000; Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus, 2013). En bedömning av smärta ska genomföras båda i viloläge och vid 

omvårdnad. På så sätt får sjuksköterskan information om förändringar (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010).  
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Smärta hos barn under neonatalperioden 

Ett barn som är född före graviditetsvecka 37 räcknas som prematurt, i vecka 37- 41 som 

fullgången och efter 42:e graviditetsvecka som överburen. Den nyföddhetsperioden, så 

kallad neonatalperioden börjar med födelsen och slutar vid 28 dagars ålder efter beräknat 

fullgången tid (Wallin, 2001). På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda samt sjuka 

nyfödda barn (Lagercrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008). 

 

Enligt Förenta Nationers konventioner om mänskliga rättigheter (2011) så behöver barnen 

på grund av sin psykiska och fysiska omognad särskilt skydd och särskild omvårdnad samt 

lämpligt rättsligt skydd, såväl före och efter födseln. Dessutom är primära skälet att 

minimera smärta humanitärt. Lindring av smärta borde vara en grundläggande mänsklig 

rättighet och detta oberoende av kön, sociala förhållanden, religion, etniskt ursprung och 

ålder i enlighet med deklarationen om mänskliga rättigheter. Det finns även medicinska 

skäl att behandla smärta, till exempel kan smärtor leda till frisättning av stresshormoner 

vilket kan resultera i ökat infektionsrisk eller i förlängt sårläkning och därmed förlänga 

vårdtiden (Läkemedelsverket, 2014). 

 

Kunskapen om smärta hos barn var mycket liten fram till 1980-talet då forskningen nästan 

uteslutande belyste smärta hos vuxna patienter (Byers & Thornley, 2004). Det allmänna 

antagandet var att nyfödda barn inte hade förmåga att känna smärta, att barn i allmänhet tål 

smärtor bättre än vuxna, att det inte fanns några negativa effekter och att barn inte kan 

minnas obehagliga eller smärtsamma upplevelser (Nash, 2012). För sedering av barn 

användes enbart lugnande läkemedel och de första riktlinjer publicerades för första gången 

1985 av American Academy of Pediatrics [AAP] som sedan utarbetades. Innan dess har 

minimalt smärtlindring getts vid till exempel kirurgiska ingrepp. Anledningen till detta var 

antagandet att sedativa och smärtlindrande läkemedel, så kallade analgetika, försvårar 

operationer (Byers & Thornley, 2004) samt att riskerna av dessa läkemedel var större än 

deras fördelar (Grunau, 2013). 

 

Forskning har visat att smärtsinnet utvecklas tidigt och att barn är till och med känsligare 

för smärtimpulser än vuxna människor (Norrbrink & Lundberg, 2010). Detta beror på 

nervsystemets utveckling. Det nociceptiva systemet, det vill säga systemet för 

smärtsignalering, är fortfarande omoget, men komplett utvecklad från mellan den 20
:e
 och 

23
:e
 gestationsveckan. Detta betyder att det nyfödda barnet har förmåga att registrera och 

reagera på stimuli men på grund av omogenhet är smärtans lokalisation diffus och kan leda 

till en generaliserad smärtrespons. Medan utveckling av smärtsignalering ske tidigt är de 

smärthämmande nervbanor inte utvecklade förrän vid sex månaders ålder och antalet 

aktiva receptorer är dessutom högre hos barn än hos vuxna vilket leder till en intensivare 

smärtupplevelse för samma typ av stimulering. Allt detta innebär att spädbarn inte bara kan 

känna smärta utan att de även är känsligare jämförd med äldre barn och vuxna  (Norrbrink 

& Lundberg, 2010). 

Behandling av smärta hos barn under neonatalperioden 

Smärtbehandling inkluderar både farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder. I 

första hand används icke-farmakologisika strategier, vilka kan sedan behöva kompletteras 

med smärtstillande läkemedel relaterad till smärtans orsak och intensitet för att uppnå 

önskat resultat (Ball m.fl., 2012). 
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Farmakologisk behandling 

 

Smärtstillande läkemedel kan indelas i olika grupper: icke-opioider och icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel samt paracetamol är lämpliga att använda vid obehag och 

mild smärta, medan administration av opioider är passande vid måttlig till svår smärta. En 

kombination av de båda kan ge en ökad smärtlindring då de verkar på olika sätt i 

smärtsystemet. Opioida läkemedel har effekt mestadels på det centrala nervsystemet 

medan icke-opioider utövar sin smärthämning på det perifera nervsystemet (Hockenberry 

& Wilson, 2007). En kontinuerlig smärtlindring med opioider, såsom Morfin, ges till svår 

sjuka barn, till exempel i respirator och under kylbehandling. Icke-opioider ges mestadels 

vid behov eller som regelbundna doser till barn som beter sig smärtpåverkad. Doseringarna 

är beroende på barnets tillstånd och smärtbeteende och kan variera mellan 3-30 

mikrogram/kg/h (Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 2013). 

 

Icke-farmakologisk behandling och familjecentrerad vård 

 

Vissa omvårdnadsåtgärder kan ge en minskad smärtupplevelse vilket betyder att mindre 

läkemedelsdoser behövs. Det finns många olika åtgärder för att lindra barnets obehag och 

smärta, till exempel att ge stöd med händer, lägesändring, sugning på nappen. Att ligga hud 

mot hud, det kallas även kängurumetod, skapa en lugn och trygg omgivning (Svensk 

barnsmärtförening, 2013). Kängurumetod (Kangaroo Mother Care method, [KMC]) 

utvecklades i Colombia. Den här metoden har definierats som tidig, långvarig och 

kontinuerlig (gärna eller om möjligt 24 timmar per dygn) hudkontakt mellan mor, far eller 

annan närstående och barnet (Lagercrantz, Hellström-Westas & Norman, 2008). Dessa 

strategier kan både minska smärtupplevelsen samt även sänka risken att få ont, öka 

välbefinnande och främja därför patientens sömn och vila (Hockenberry & Wilson, 2007).  

 

För att möjliggöra KMC ska fokus ligga på ett familjecentrerad synsätt. Familjecentrerad 

vård har sin ursprung i den personcentrade vården, vilken har utvecklats och vuxit fram 

ifrån demensvården och har sedan spridit sig till övriga delar av sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Carl Rogers (psykolog) myntade i mitten av 1900- talet 

begreppet ”Clientcentred psychotherapy” och något senare använde han också begreppet 

”personcentred” och detta för att kunna beskriva fenomen mellan mänskliga relationer och 

personlighet. Rogers menar att personen som söker hjälp ska ses som en expert på sig själv 

och att vård personalens roll är att främja klientens självinsikt (Edvardsson, 2010). 

Familjecentrerad vård inom neonatalvården är ett utökande av personcentrerad vård, då 

inte bara barnet utom familjen står i fokus, vilket betyder att vården styrs av barnets och 

familjens behov (Wallin, 2001). I Europa finns det allt större intresse för familjecentrerad 

vård vilket utvecklades av Newborn Individualized Developmental Care and assessment 

Program  [NIDCAP]  och den typen av vård är för underburna barn. Modellen ge 

vårdpersonalen samt föräldrar ett instrument vilket hjälper dem att observera och tolka 

barnets sätt att kommunicera och förstå barnets signaler som välbefinnande, stress eller 

ansträngning. Genom NIDCAP får vårdpersonalen och föräldrar riktlinjer hur dem kan 

stödja barnets utveckling samt familjens tidiga medverkan i vården. Här betraktas barnet 

som aktivt och kompetent och på så sätt en tillgång att medverka i sin egen utveckling. 

Föräldrar ses här som barnets grundläggande och viktigaste vårdare, vilket innebär att de 

också är en viktig resurs för att upptäcka förändringar som smärta tidigt (Lagercrantz, 

Hellström-Westas & Norman, 2008). 
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Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses [ICN] (2007) etiska kod för sjuksköterskor utgår ifrån fyra 

grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor såsom främja och återställa hälsa, 

förebygga sjukdom samt lindra lidande. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund 

(2010) ska vårdpersonalen ge en god omvårdnad till alla patienter oberoende av ålder. Det 

vill säga arbetet ska fokusera på individen oavsett om det handlar om barn eller vuxna. 

Sjuksköterskans roll och kunskap är avgörande i smärthanteringen och hennes ansvar är att 

upptäcka, bedöma och lindra smärta genom noggrann observation, användning av 

validerade smärtskattningsinstrument, lämpliga och individuell anpassade 

omvårdnadsåtgärder, administrering av läkemedel samt dokumentation. Dessutom ska 

effekten av åtgärderna utvärderas och anpassas efter patientens behov (Manworren, 2007). 

Sjuksköterskan ska ha en positiv inställning till att använda sig av en evidensbaserad vård 

(Koehn & Lehman, 2008). 

Problemformulering 

Barn som vårdas på neonatalavdelningen kan inte verbalt meddela sig när de upplever 

smärta eller obehag. För sjuksköterskan betyder det att det krävs kunskap, erfarenhet, 

noggrann observation och en positiv inställning samt rätt hjälpmedel för att kunna på så 

sätt upptäcka och åtgärda smärta. Detta är en särskild utmaning där patienten är beroende 

av att kroppsspråket och fysiologiska reaktioner tolkas korrekt och att förändringar 

upptäcks omgående (Koehn & Lehman, 2008; Manworren, 2007). Studier har visat att barn 

under de första levnadsåren är känsligare för smärtsamma stimuli då de smärthämmande 

banorna fortfarande utvecklas, samt att otillräcklig behandlad smärta kan leder till negativa 

konsekvenser (Deindl m.fl., 2013). Trots detta upplever barn som vårdas på 

neonatalavdelning regelbunden måttlig till svår smärta (Svensk barnsmärtförening, 2013). 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors kunskap om samt 

inställning till smärtbehandling och smärtbedömning på barn som vårdas på 

neonatalavdelning. 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Av författarna valdes litteraturöversikt som metod då det ansågs kunna besvara syftet på 

bästa sätt samt att ge en bild över den nuvarande situationen. Efter sökning och kritisk 

granskning av vetenskapliga artiklar sammanställdes artiklarna till ett resultat enligt 

Forsberg och Wengström (2008). 

 

Efter sökning och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar inom det bestämda området 

så sammanställdes de valda artiklar till ett resultat i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008). Resultatet uppdelades i fem huvudrubriker som sjuksköterskors kunskaper och 

inställningar angående smärtbehandling, kunskap och inställning vid användning av 

smärtbedömningsinstrument, kunskap och inställning i samband med icke-farmakologiska 

åtgärder och familjecentrerad vård, uppfattning om barriärer till smärtbehandling hos barn 

som vårdas på neonatalavdelning och strategier för att förbättra sjuksköterskans kunskap 

och inställning på smärtbehandlingen. 
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Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier  

De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller tyska eftersom 

det är de språk som behärskas av författarna. Det användes både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar i litteraturöversikt. De vetenskapliga artiklarna skulle vara 

refereegranskade (peer-reviewed) innan publicering. Enligt Vetenskapsrådet (2011) 

innebär peer-reviewed en sakkunnig granskning vilket betyder att det gjordes en 

bedömning av forskare som är kunniga inom ett forskningsområde. Vetenskapliga artiklar 

vilka inte uppfyllde inklusionskriterierna samt artiklar som hade låg vetenskaplig nivå (se 

bilaga II) och artiklar gällande barn efter neonatalperioden exkluderades. Samtidigt 

exkluderades artiklar som var skrivna som Reviews. 

Genomförande 

En bred sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databasen PUB Med och 

CINAHL. Detta är databasen för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökningen genomfördes med hjälp av sökorden i PUB Med och i CINAHL. 

Begränsningsmöjlighet som finns i CINAHL användes under sökning. De sökorden som 

valdes ut av författarna var: nurse, knowledge, attitude, pain, infant/ premature, pain 

management och/ eller pain assessment. De termerna användes i olika kombinationer för 

att erhålla vetenskapliga artiklar som skulle svara på författarnas syfte. Genom att läsa 

artiklarnas titlar genomfördes ett första urval. Efter detta läste författarna abstrakten på de 

kvarvarande artiklarna. Utifrån det bedömdes artiklarna om de svarade på syftet. 

Sammanlagt genomfördes fem sökningar i PUB Med och i CINAHL vilket resulterade i att 

elva artiklar inkluderades i denna studie. Sökningar i PUB Med gav sju artiklar och 

sökningar i CINAHL gav fyra artiklar som inkluderades i resultatet. 

Databearbetning 

Kvalitetsbedömningen genomfördes med hjälp av bedömningsunderlaget för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

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

artiklar som inkluderades i resultatet återkom vid flera av sökningar dock redovisas dem 

bara en gång under de inkluderade artiklarna i sököversikten tabell 1. 

 

Tabell 1 sököversikt 

Databas & 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

20141207 

Nurse AND 

attitude AND 

knowledge  

AND pain  

AND neonatal 

Peer reviewed, år 

2004-2014, 

english, swedish, 

german, 

norwegian 

9 6 4 1 

CINAHL 

20141216 

Pain 

management 

AND nurse 

AND neonatal 

Peer reviewed, år 

2004-2014, 

english, swedish, 

german, 

norwegian 

21 6 4 3 

PUB Med 

20141208 

Neonatal pain 

AND 

management 

Peer reviewed, 

human, år 2004-

2014, English, 

swedish, german, 

90 29 5 2 
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norwegian 

PUB Med 

20141216 

Pain 

management 

AND nurse 

AND neonatal 

AND attitude 

AND 

knowledge 

Peer reviewed, 

human, år 2004-

2014, English, 

swedish, german, 

norwegian 

50 19 6 4 

PUB Med 

20141216 

Pain 

assessment 

AND 

premature 

AND nurse 

Peer reviewed, 

human, år 2004-

2014, English, 

swedish, german, 

norwegian 

48 18 4 1 

Totalt   218 78 23 11 

 

Manuell sökning 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) utförds en manuell sökning genom att studera 

referenslistor av relevanta vetenskapliga artiklar. Via manuella sökningar hittades 22 

artiklar som lästes varav fem kunde inkluderas. 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden ska göras när en studie genomförs. I en litteraturöversikt är några av 

överväganden att bara artiklar inkluderas med studier som en etisk kommitté har godkänt 

samt att alla resultat redovisas (Forsberg & Wengström, 2008). Alla artiklar som användes 

är peer-reviewed. I denna litteraturöversikt har alla resultat som har framkommit i 

analysprocessen presenteras och vid användning av forskning och texter har samtliga 

källor angivits på ett korrekt sätt. Författarna har inte medveten plagierat, förfalskat eller 

fabricerat data. 

 

RESULTAT 

 

Sjuksköterskors kunskaper och inställningar angående smärtbehandling 

 

Mer än 80 procent av 237 deltagande sjuksköterskor var överens om att prematura och 

nyfödda barn kan uppleva smärta. En viss del av sjuksköterskorna, detta motsvarar 26 

procent var inte medvetna om att det finns skillnader i smärtupplevelsen beroende på 

barnets ålder (Cong, Delaney & Vasquez, 2013). I samma studie hade nästan hälften av 

deltagarna genomgått en smärtutbildning och tyckte att de fått tillräckligt med kunskap. 

Dessutom fanns det ett samband mellan sjuksköterskornas introduktion och en adekvat 

smärtbedömning (Cong m.fl., 2013). I Pölkkis m.fl. (2008) studie efterfrågade forskarna 

olika kunskapsområden som till exempel om prematura barn kan känna smärta. Där höll 96 

procent av deltagarna med om att förtidigt födda barns nervsystem är tillräcklig mogen för 

att kunna känna smärta. Dock uppgav en fjärdedel av deltagarna att de var omedvetna om 

barnets lidande under smärtupplevelsen. Malarvizhi och Vatsa (2012) kom fram i sin 

studie att det fanns okunskap om smärta och oförståelse om nödvändigheten av 

smärtskattning.  Sjuksköterskor som hade en utbildning med högre nivå enades mer om att 

barnets nervsystem är mogen nog för att känna smärta än de sjuksköterskor som hade en 

utbildning med lägre nivå (Pölkki m.fl., 2008). I studien från Bottage, Bennetti, Bennetti, 

Gomes och Stumm (2011) betonades att smärtbehandlingen betyder inte bara 

farmakologiska åtgärder utan att icke farmakologiska åtgärder kan vara mycket effektiva 

och således främja barnets stabilitet samt att spara energi för tillväxt och utveckling. 
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Enligt Latimers, Johnstons, Ritchies, Clarkes och Gilins studie från 2009 stod teoretisk 

kunskap i motsatsen till praktiken, d.v.s. trots att det fanns mycket kunskap så utfördes lite 

smärtbehandling. I studien visade sig också att längre yrkeserfarenhet inte betyder att en 

individuell anpassad smärtlindring gjordes. Däremot blev det tydligt att sjukare barn fick 

snabbare smärtlindring än friskare patienter. Trettiofyra procent av sjuksköterskorna sa att 

de hade gått till utbildningstillfällen om smärta senaste året. I studien av Lagos m.fl. (2005) 

ansåg 19 procent av de deltagande att nyfödda barn behöver smärtlindring vid livets slut 

samt inställningar gentemot smärtlindring var ofta beroende på ansvarig sjuksköterska eller 

läkare med tendens till större fokus på smärta vid invasiva ingrepp.  

 

I studien av Nimbalkar, Dongara, Phatak och Nimbalkar (2014) visade sig att mindre än 50 

procent av de deltagande sjuksköterskorna svarade rätt på kunskapsfrågor, medan 85 

procent ansåg att de gjorde ett bra jobb med bedömning och lindring av smärtor. Nittiotre 

procent ansåg att kunskapen om smärta de hade var användbar, men bara 15 procent hade 

någon formell utbildning inom smärta. Nästan alla sjuksköterskor (98 procent) i Byrds, 

Gonzales och Parsons studie (2009) ansåg att ansvaret på att förebygga och behandla 

smärta låg på sjuksköterskorna. Ingen skillnad visade sig mellan yrkesverksamma år eller 

utbildningsnivå. Nittiofyra procent av deltagarna var övertygade att de kunde upptäcka och 

ha kunskap om smärta, medan 44 procent angav att de fick en anpassad smärtutbildning 

när de började jobba på neonatalavdelningen.  

 

En stark känsla av tvärprofessionell samarbete, respekt för varandras kunskap samt 

gemensamt beslutsfattandes ansågs som grunden för effektiv smärtbehandling. 

Sjuksköterskorna var öppna för evidensbaserade förändringar (Stevens m.fl., 2014). Congs 

m.fl. studie från 2014 jämförde neonatalavdelningar i USA och Kina och sjuksköterskorna 

på de deltagande avdelningarna ansåg att prematura barn kunde känna smärta (96 procent 

respektive 97 procent), men att de var mindre känslig och en viss del trodde att det inte 

fanns risk för långtidspåverkan (17 procent respektive 37 procent). 

 

I studien från Akuma och Jordan (2011) så svarade cirka 90 procent av deltagarna positiv 

angående kunskapsfrågor. Där behandlade forskarna frågor om huruvida nyfödda kunde 

uppleva smärta, om nyfödda upplevde mindre smärta än vuxna eller om stressen under 

smärta kunde vara mer farlig än analgesibiverkningar. Nittionio procent av deltagarna var 

överens att nyfödda kunde känna smärta. I en studie som genomfördes i Norge från 

Andersen, Greve-Isdahl, Meberg och Jylli (2007) visades att cirka 50 deltagare (N=90) 

svarade ja på frågan om dem fick sina kunskaper ifrån det dagliga arbetslivet och cirka 60 

deltagare svarade ja på frågan om dem fick kunskap via litteraturen. Bottage m.fl. (2011) 

utförde en kvalitativ studie där forskarna ställde öppna frågor angående identifiering och 

bedömning av smärta hos nyfödda barn. Här menade sjuksköterskorna att övervakning och 

bedömning av smärta prioriteras högt. 

Kunskap och inställning vid användning av smärtbedömningsinstrument 

Majoriteten av deltagarna i studierna var medveten om att det finns riktlinjer om 

smärtbehandling på avdelningen. Ändå upplevde nästan hälften att riktlinjerna är oklara i 

sin användning och mindre än hälften tyckte att dem baserades på aktuell forskning (Cong 

m.fl, 2013; Cong m.fl, (2014). Enligt Cong m.fl. (2013), Cong m.fl, (2014) och Pölkki 

m.fl. (2008) använde sig över hälften av sjuksköterskorna regelbunden av 

smärtskattningsverktyg och kände sig bekväm med att erkänna smärtindikatorer. Dock 

uttryckte ca 6 procent av grundutbildade sjuksköterskorna att smärtinstrumenten som 

användes på avdelningen var ett mindre pålitligt instrument i sin hantering för deras 
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patienter (Cong m.fl., 2013). I en studie från Aymar m.fl. (2013), genomfördes en 

forskning i tre olika faser (första fas kvantitativ enkät, andra fas en smärtutbildning, tredje 

fas kvantitativ enkät). Här visade sig att användning av smärtskattningsinstrument i första 

fas var mindre än 65 procent och knappt 20 procent trodde att förtidigt födda barn hade ett 

minne för smärta. Efter interventionsfasen fanns det en statistisk signifikant skillnad 

framförallt inför de två frågorna. Deltagarna i studien använde cirka 40 procent mer 

smärtbedömningsskalor och cirka 50 procent av deltagarna tyckte att förtidigt födda barn 

kunde ha ett minne för smärta (Aymar m.fl. 2013).  

 

I undersökningen på neonatalavdelningar i Italien visade det sig att bara 19 procent av de 

deltagande avdelningarna använde sig av smärtskattningsinstrument. Nittiotvå procent gav 

smärtlindring under pågående respiratorvård, men däremot bara 13 procent gav 

rutinmässig smärtlindring inför intubation (Lago m.fl., 2005). I en indisk studie ansåg 53 

procent av sjuksköterskorna att instrument för smärtskattning är essentiell, men bara 40 

procent använder sig av någon form av smärtskattningsskala (Nimbalkar m.fl., 2012). I 

intervjuerna som gjordes av Pauli da Rocha m.fl. (2013) framgick att sjusköterskorna 

ansåg smärtskattningsskalor som viktiga instrument och användnigen ökade efter 

genomgått utbildning. 

 

Enligt Byrd m.fl. (2009) använder 87 procent av de deltagande sjuksköterskorna 

smärtskalor regelbunden varav 79 procent kände sig trygga med att använda dem. Nittiotvå 

procent av deltagande kände till avdelningen smärtskattningsinstrument och 45 procent 

ansåg att smärta är bra hanterad på deras avdelning. Samtidigt förlitade sig 36 procent 

hellre på instinkten än på smärtskattningsinstrument. Däremot tyckte sjuksköterskorna i 

studien av Stevens m.fl. (2011) att användningen av smärtskattningsinstrument gav 

positiva förändringar mellan sjuksköterskor och läkarna, då man använde sig av samma 

”språk” angående smärtpoäng och kriterierna. 

 

I Congs m.fl. (2014) jämförande studie mellan sjukhusen i USA och Kina framgick att 

smärtskattningsinstrument användes på alla avdelningar och sjuksköterskorna kände sig 

trygga att använda dem. Riktlinjer angående smärta fanns på de deltagande avdelningar, 

men bedömdes av 53 procent i USA och 27 procent i Kina som otydliga eller inte 

evidensbaserade. Mer än hälften (65 procent) av deltagande från USA, men mindre än 

hälften från Kina (43 procent) ansåg att skalorna var anpassade för prematura barn och 

tillförlitliga för mätning av smärta. 

 

I studien från Akuma och Jordan (2011) svarade 62 procent av sjuksköterskor att det fanns 

riktlinjer för smärtbehandling av nyfödda barn. Tjugotre procent svarade att det inte fanns 

tillgängliga riktlinjer och resten av sjuksköterskorna visste inte eller svarade inte. Det 

visade sig att knappt 57 procent av deltagarna visste att det fanns ett 

smärtbedömningsinstrument i deras enhet och cirka 51 procent visste namnet på det. En 

minoritet av sjuksköterskor (26 procent) rapporterade att inget smärtverktyg fanns 

tillgänglig i deras enhet. Enligt Andersens m.fl. (2007) studie bedömde 9 av 10 deltagarna 

själva att de hade goda kunskaper inom smärtbedömning. Dock trodde majoriteten att 

otillräcklig bedömning av smärtas var ett hinder för effektivt smärtlindring.  

Kunskap och inställning i samband med icke-farmakologiska åtgärder och 

familjecentrerad vård  

Sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå var överens om att föräldrarna borde delta i 

barnets dagliga omvårdnad (Cong m.fl., 2013; Asadi-Noghabi, Tavassoli-Farahi, Yousefi 
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& Sadeghi, 2014). Dock enligt Asadi-Noghabi m.fl. (2014) tyckte 20 procent av 

deltagarna, som var grundutbildade sjuksköterskor, att föräldrarna inte borde vara 

närvarande under smärtsamma procedurer. När frågan ställdes om hud mot hudkontakt 

lindra smärta hos det prematur födda barnet svarade 90 procent ja (Asadi-Noghabi 

m.fl.2014). Icke-farmakologiska åtgärder såsom hud mot hud metod, så kallad 

kängurumetod, amning eller non-nutritiv sugning användes av över 80 procent av 

deltagarna i studien. Lika många deltagare medgav att dem undviker att prata högt i 

närheten av barnet. De tänker över omvårdnadshandlingar och lägger ihop dem, undviker 

att vara högljudda samt starka dofter som parfym och alkohol och försöker minska 

ljuskällor (Efe m.fl., 2011). I samma studie uttryckte sjuksköterskor att det fanns ett behov 

att utveckla evidensbaserade riktlinjer för smärtbedömning i praktiken och att inkludera 

icke farmakologiska åtgärder och miljö kring barnet (Efe m.fl., 2011). 

  

Att använda föräldrarnas kapacitet för att upptäcka någon förändring i barnets beteende 

eller mimik var en fråga i Bottage m.fl. (2011) studie  och om personalen använde sig av 

denna resurs. Ingen av deltagarna ansåg att föräldrarna kunde ses som resurs eller att de 

kunde bidra i barnets omvårdnadsprocess. Dessutom fanns det besökstider för föräldrana 

(Bottage m.fl., 2011). I Stevens m.fl. (2014) studie betonades att föräldrarna ansågs som en 

del i vårdteamet kring barnet och samarbete innefattar informations- och kunskapsutbyte 

mellan alla parterna. 

Uppfattning om barriärer till smärtbehandling hos barn som vårdas på 

neonatalavdelning  

Mer än 50 procent av deltagarna i studien av Asadi-Noghabi m.fl. 2014 ansåg att det var 

avdelningens ansvar att driva förbättringsarbete inom smärtbehandling och att 

sjuksköterskorna var förespråkare för barnen som vårdas på neonatalen. I studien av Byrd 

m.fl. (2009) ansåg 37 procent att det bruka vara svårt att implementera förändringar på 

avdelningen då det rådde en ovilja till förändring. Samtidigt medgav över 20 procent av 

sjuksköterskor att det fanns en kunskapsbrist inom smärtbehandling. Ytterligare ett hinder 

var biverkningar av analgetika vilka kan medföra feltolkningar vid smärtskattningen och 

innebära att smärtan underskattas. Tidsbrist nämndes också som hinder för att genomföra 

regelbunden smärtbedömning och -behandling (Cong m.fl., 2013; Asadi-Noghabi m.fl., 

2014, Lago m.fl., 2005, Byrd m.fl, 2009) och att tidsbrist och underbemanning spelade en 

roll i övervägandet om smärtlindring ska ges t.ex inför provtagning trots kända fördelar 

(Stevens m.fl, 2011). När det fanns ordinerade farmakologiska interventioner i barnets 

läkemedelsmodul som kunde användas vid behov, var det svårt för sjuksköterskor att 

använda sig av dessa då de inte visste hur (Asadi-Noghabi m.fl., 2014).  

 

I studien av Latimer m.fl. (2009) skattades organisatoriska faktorer som mindre relevant, 

men samarbete mellan yrkesgrupper ansågs vara en viktig faktor för att upptäcka och 

förbättra smärta. Däremot visade Stevens m.fl. (2011) studie att hierarki ansågs som en 

viktig faktor genom att sjuksköterskorna kände sig frustrerade och maktlösa som barnets 

advokat när läkaren inte vill eller vågar ordinera smärtstillande läkemedel på grund av 

biverkningar. Hon tar då möjligtvis inte upp ämnet igen. Liknande upplevelser av 

frustration beskrev deltagarna i studien av Pauli da Rocha m.fl. (2013) när de kände att 

läkarna inte vill lyssna.  

 

Nimbalkar m.fl. (2012) beskrev att 45 procent av sjuksköterskorna ansåg att en dålig eller 

fördröjd smärtlindring är läkarens fel samt att 35 procent tyckte att det var bättre att 

undvika smärtstillande läkemedel på grund av biverkningarna. Dessutom tyckte en 
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fjärdedel av deltagarna i studien att ingen smärtlindring behövdes om proceduren är 

kortvarig. Andersen m.fl. (2007) beskrev i sin studie att hinder inom smärtbehandling på 

barnen som vårdas på en neonatalavdelning var att ha kunskapsbrister inom smärtområde. 

Över 50 procent av sjuksköterskor som deltog i studien tyckte att otillräcklig planering och 

kommunikation inom läkemedelsordination är också ett hinder för en effektiv 

smärtbehandling.  

 

Strategier för att förbättra smärtbehandlingen 

 

Att få regelbundet utbildning inom smärta samt att använda och sprida ny kunskap 

nämndes som en strategi. Dessutom tyckte sjuksköterskor att kommunicera inom 

behandlingsteam underlättar en adekvat smärtbehandling (Cong m.fl., 2013; Cong m.fl., 

2014; Asadi-Noghabi m.fl., 2014). Att det kommer bli en utmaning för 

sjuksköterskeutbildningen uppmärksammade Pölkkis m.fl. (2010) i sin studie. I studien av 

Aymar m.fl. (2013) visade det sig att få en utbildning betyder att personalen blev mer 

observant i sitt arbete inom smärta och smärtbehandlingen. Ur studien av Stevens m.fl. 

(2014) framgick dessutom att det ansågs som mycket viktigt att ha ett öppet klimat i 

vårdteamet, att samarbeta samt ta andras kunskap tillvaro, så att barnets behov kan 

diskuteras och tillfredsställas. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors kunskap samt inställning vid 

smärtbehandling och smärtbedömning på barn som vårdas på neonatalavdelningar. För att 

beskriva detta ämnesområde utfördes en litteraturöversikt och detta i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008). Möjligtvis hade författarna även fått svar om det hade 

skickats ut en enkätundersökning dock ville författarna ha en mer omfattande bild än bara 

inom Sverige. Därför valdes en litteraturöversikt som metod för att få en bredare syn på det 

valda ämnet. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) bör forskarna använda olika 

typer av studier för att kunna uppnå evidensbaserad omvårdnad. Av den anledningen 

valdes att inkludera artiklar som var både kvantitativa och med kvalitativa karaktär i 

resultatet.  

 

Sökord 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) användes vid sökning i PUB Med och CINAHL 

vedertagna sökord vilka kallades MeSH-termer respektive CINAHL subject headings. De 

sökorden som utvaldes av författarna var: nurse, knowledge, attitude, pain, infant/ 

premature, pain management och/ eller pain assessment. Termerna användes i olika 

kombinationer för att erhålla vetenskapliga artiklar som skulle svara på författarnas syfte. 

Målsättningen var att få fram så många artiklar som möjlig om sjuksköterskans kunskap 

och inställning i samband med smärtbedömning och smärtbehandling hos barn som 

behöver vård på en neonatalavdelning. Genom att studera MeSH-termer till intressanta 

artiklar kunde några artiklar hittas. Författarna använde sig av olika kombinationer under 

sökningen. Mycket tid gick åt i att läsa abstrakter av de artiklar som kom fram och därefter 

valdes ut vilka artiklar skulle läsas i sin helhet och sedan inkluderas eller exkluderas. 
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Många artiklar handlade om smärtbedömning och behandling hos barn som vårdas på en 

neonatalavdelning dock mindre om sjuksköterskors kunskap och inställning i samband 

med smärtbedömning och behandling hos barn som vårdas på en neonatalavdelning. 

Således var forskarna noggranna under sökningen så ingen artikel skulle missas som 

handlar om sjuksköterskans kunskap och inställning. Därför genomfördes en upprepad 

sökning i Pub MED med de termerna pain management, nurse, neonatal, attitude och 

knowledge som kombination och en upprepad sökning i CINAHL med termerna nurse, 

attitude, knowledge, pain och neonatal. 

 

Begränsningar 

 

Inledningsvis så begränsades sökningen gällande språk och ålder. Sedan begränsades 

sökningen även med de senaste tio år som utgivningsår. Beslutet att reducera sökningen 

angående publiceringsår togs för att författarna ville presentera ett aktuellt resultat. Här 

menas aktuellt kunskapsläge i det valda ämnesområdet. I denna litteraturöversikt 

inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket gav en större och bredare syn 

för att svara på syftet. I de tre kvalitativa studier belystes sjuksköterskans perspektiv 

genom intervjuer eller enkäter med öppna frågor. I de kvantitativa studierna togs fram 

mätbara värden och jämförelser (Friberg, 2012). Enligt författarnas bedömning 

inkluderades ingen artikel med låg kvalitet. Tre av artiklarna hade mellanhög kvalitet 

enligt författarna.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

 

Engelska är inte författarnas modersmål. Därför kan vissa detaljer ha missuppfattas. Dock 

lästes artiklarna av författarna var för sig och diskuterades sedan efter läsningen. Risken 

för språkliga feltolkningar bedöms som liten eftersom obekanta ord kontrollerades 

noggranna med ett lexikon. Författarna försökte distansera sig från egna värderingar och 

strävade efter ett objektivt förhållningssätt under bearbetning av resultatet. Studierna som 

visades i resultatet är utförda över ett stort geografiskt område, i olika typer av sjukhus och 

på olika neonatalavdelningar. Detta ökar generaliserbarheten. Det fanns två studier som 

utfördes av samma forskaren i samma område och under nästan samma tidsperiod vilket 

kan minska tillförlitlighet och generaliserbarheten. Dessutom kan resultatet inte 

generaliseras över hela världen eftersom det saknas studier från till exempel Afrika. 

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskors kunskap och inställning angående smärtbehandling 

 

Att ett barn har förmåga att känna obehag och smärta medger deltagarna i studierna av 

Cong m.fl. (2013), Cong m.fl. (2014), Pölkki m.fl. (2010) och Akuma och Jordan (2011). 

Därför anses smärtbedömning och smärtlindring som en essentiell del av sjuksköterskors 

arbete (Asadi-Noghabi m.fl., 2014; Byrd m.fl., 2009; Bottega m.fl., 2011). Stora skillnader 

i utbildningen inom smärtbehandling och smärtlindring fanns i de olika artiklarna. Mellan 

15-50 procent av deltagarna angav att de har fått eller deltagit i en särskild utbildning om 

smärta (Cong m.fl., 2013; Cong m.fl., 2014; Nimbalkar m.fl., 2014; Byrd m.fl., 2009). 

 

Resultatet visade brister i kunskap om smärtbeteende, fysiologi och långtidspåverkan för 

barnet men ändå skattade sjuksköterskorna sin förmåga att upptäcka smärta som högt 

(Pölkki m.fl. 2010; Nimbalkar m.fl., 2014; Byrd m.fl., 2009; Cong, 2014). 

Kunskapsluckorna och därmed oförmågan till en adekvat smärtbehandling kan bero på 
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brister i utbildningen enligt studierna som utfördes av Cong m.fl. (2013, 2014) och Pölkki 

m.fl. (2010) som visade att barnets smärtbehandling var bättre när den utfördes av 

sjuksköterskor med specialiserade utbildningar jämförd med sjuksköterskor med 

grundutbildningen. Däremot visade andra studier ingen tydlig skillnad kring 

sammanhanget mellan sjuksköterskornas utbildning och adekvat smärtlindring (Latimer 

m.fl., 2009; Byrd m.fl., 2009).  

 

En förklaring varför sjuksköterskors inställning skulle kunna påverka behandlingen är att 

kunna se och erkänna egna begränsningar och okunskap inom smärtbehandlingen. Det 

handlar således om sjuksköterskans omedvetenhet och detta kan leda till bristande eller 

icke behandling. Enligt Svensk barnsmärtförening (2013) leder förståelse varför någonting 

händer och kunskap om passande åtgärder till en smärtbehandling efter barnets behov och 

ger således en bättre och säkrare vård för patienterna. 

 

Kunskap och inställning vid användning av smärtbedömningsinstrument 

 

Sjuksköterskorna ansåg att de var trygga med att använda smärtskattningsinstrument 

(Pölkki m.fl., 2010; Byrd m.fl., 2009; Stevens m.fl., 2014). Resultatet visade att 

användning av smärtbedömningsinstrument ansågs som ett bra hjälpmedel (Stevens m.fl., 

2014), men antalet av sjuksköterskor som använde sig regelbundet av smärtskalor var 

varierande. Medan vissa deltagande avdelningar angav en regelbunden användning på 

mindre än 40 procent (Cong m.fl., 2014;; Nimbalkar m.fl., 2012), visade sig att andra 

avdelningar hade en kvot på mer än 50 procent (Byrd m.fl., 2009; Cong m.fl., 2013; Cong 

m.fl., 2014; Lago m.fl., 2005; Pölkki m.fl., 2010). I studien som utfördes av Akuma och 

Jordan (2011) blev det tydligt att användningen av smärtskalor inte var fast implementerad 

på avdelningen då en signifikant del av sjuksköterskorna inte kände igen instrumentet. 

 

Samtidigt fanns det sjuksköterskor som hellre förlitade sig på sin instinkt och erfarenhet 

vilket kom fram i studien av Byrd m.fl. (2009) och antalet låg på mer än en tredje del av 

deltagarna. En förklaring för detta kan vara att sjuksköterskorna ansåg att de olika 

bedömningsskalorna inte var anpassade för barn i neonatalperioden enligt resultatet i 

artikeln av Cong m.fl. (2013) och Cong m.fl. (2014). Att smärtbedömningsinstrument 

användes så olika i antalet kan bero på sjuksköterskors inställning. Sjuksköterskor med 

längre yrkeserfarenhet litade mer på sin kunskap än på ett bedömningsinstrument (Byrd 

m.fl., 2009). Det finns ett flertal smärtskattningsinstrument för förtidigt födda barn och 

nyfödda barn avsedda på barnets behov. Förmågan att kommunicera smärta och stress kan 

vara nedsatt för ett svårt sjukt barn och risken finns att barnets smärta underskattas. 

Grunden för adekvat och säker behandling av smärta hos nyfödda barn utgörs via 

regelbunden smärtbedömning och här är förutsättningen att sjuksköterskan har kunskap att 

bedöma smärta i olika situationer och efter barnets behov (Svensk barnsmärtförening, 

2013; Franck, Greenberg & Stevens, 2000; Astrid Lindgrens Barnsjukhus, 2013). Dock 

blir det svårt om inte alla på vårdavdelningen känner till riktlinjerna (Akuma & Jordan, 

2011). 

 

Kunskap och inställning i samband med icke-farmakologiska åtgärder och familjecentrerad 

vård  

 

Icke-farmakologiska åtgärder såsom non-nutritiv sugning, kängurumetod eller amning kan 

ha en bra smärtstillande och lugnande effekt på barnet, dock saknas det tydliga och 

evidensbaserade riktlinjer enligt studien av Asadi-Noghabi m.fl. (2014) och Efe m.fl. 
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(2011). Föräldrarna ansågs som en mycket viktig del i vårdteamet kring det nyfödda eller 

prematura barnet vilket tydlig framgick av olika studier. Dock händer det fortfarande att 

barnets föräldrar inte får vara närvarande i kritiska situationer. Till exempel i 

undersökningar som utfördes av Cong m.fl.(2013), Cong m.fl. (2014) och Stevens m.fl. 

(2014) såg sjuksköterskorna föräldrarna som en resurs då de känner sitt barn och barnets 

beteende bäst, men däremot angav vårdpersonalen i studien av Asadi-Noghabi m.fl. (2014) 

att föräldrarna inte skulle vara närvarande vid invasiva och smärtsamma procedurer och 

deltagarna i Bottegas m.fl. (2011) studie tyckte även att föräldrarna inte kunde räknas som 

resurs. De olika resultaten inom icke farmakologiska åtgärder och familjecentrerad vård 

skulle kunna bero på kunskapsluckor eller personalens attityd mot integration av 

föräldrarna. Att kunna genomföra icke farmakologiska åtgärder som till exempel 

kängurumetod flera timmar om dagen eller ge utrymme för amningen efter barnets behov 

kan ses som en samverkan eller förutsättning för familjecentrerad vård. För att kunna 

erbjuda den typ av vården till hela familjen behöver det finnas en medvetenhet på 

avdelningen hur det kan kännas att vara föräldrar till ett barn som är förtidigt född eller 

nyfödd och i behov av intensiv vård. Här behövs kunskap om familjecentrerad vård. Det 

börjar redan från sjukhusets entré fram till avdelningen. Hittar föräldrarna till avdelningen? 

Hur kan avdelningens miljö anpassas till att vara tilltalande för nyblivande föräldrar samt 

syskon att vistas i? I framtiden måste det vara en strävan att förändra neonatalavdelningar. 

Detta kan stödja och främja barnets mognad och tillfriskande samt att underlätta 

anknytningen mellan barnet och barnets föräldrar och gynna amning (Lagercrantz, 

Hellström-Westas & Norman, 2008; Hockenberry & Wilson, 2007).  

 

Uppfattning om barriärer till smärtbehandling hos barn som vårdas på neonatalavdelning 

 

Det finns olika anledningar varför smärtbehandling hos barn på neonatalavdelningen 

fortfarande är bristfällig. Vårdpersonalens, d.v.s. sjuksköterskors och läkarnas, kunskap om 

smärta var en faktor som påverkade hur barnet behandlas. Detta betyder att om det rådde 

kunskapsbrist i patientansvariga teamet så var risken stor att barnet inte fick en individuell 

anpassad smärtlindring (Byrd m.fl., 2009; Asadi-Noghabi m.fl., 2014; Nimbalkar m.fl., 

2012; Andersen m.fl., 2007). Till exempel visade sig i studien av Byrd m.fl. (2009) och 

Nimbalkar m.fl. (2012) att rädslan för biverkningar fortfarande är stor och utgör därmed ett 

hinder till adekvat smärtlindring. En annan viktig orsak till otillräcklig eller fördröjd 

smärtbehandling var tidsbrist på grund av underbemanning på avdelningarna vilken ledde 

till att regelbunden smärtskattning samt smärtlindring innan procedurer bortprioriteras 

(Cong m.fl., 2013; Cong m.fl., 2014; Asadi-Noghabi m.fl., 2014; Lago m.fl., 2005; Byrd 

m.fl., 2009; Stevens m.fl., 2014). 

 

Att införa förändringar och nya rutiner ansågs vara svårt enligt undersökningar som 

gjordes av Byrd m.fl. (2009) och Akuma och Jordan (2011). Samtidigt tyckte deltagarna i 

studien av Asadi-Noghabi m.fl. (2014) och Akuma och Jordan (2011) att det låg i 

sjuksköterskans ansvar att förbättra smärtbehandlingen hos barnet. Svårigheter som hon 

möter kan vara interna strukturer såsom samarbete mellan olika yrkesgrupper, rådande 

hierarki på avdelningen och en frustration som uppstå hos sjuksköterskorna när de känner 

sig inte hörda eller till och med ignorerade av läkarna (Latimer m.fl., 2009; Stevens m.fl., 

2014; Nimbalkar m.fl., 2012; Andersen m.fl., 2007). Detta skulle kunna bero på att det 

sällan förkommer kommunikationsträning mellan sjuksköterskor och läkare och andra 

yrkesgrupper som är med i vårdteamet kring barnet. Syfte med en sådan 

kommunikationsträning skulle kunna vara att kommer åt brister i kommunikation som 

redan finns sedan tidigare (Lindh & Sahlqvist, 2012). 
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Kunskapsbrist nämndes i många studier och utgör ett hinder för adekvat smärtbehandling. 

Dessutom spelar sjuksköterskans attityd en betydande roll, då vårdpersonalens syn på 

smärta är avgörande för åtgärderna som vidtas och detta har en direkt konsekvens för 

barnets tillstånd, återhämtning, välmående och i längden även tillväxten (Czarnecki et al., 

2011). 

 

Strategier för att förbättra smärtbehandlingen 

 

Resultatet visade tydligt att utbildningen inom smärta, smärtskattningsinstrument och 

smärtlindring ansågs som bästa strategi för att åstadkomma bristerna i smärtbehandlingen 

(Cong m.fl., 2013; Cong m.fl., 2014; Asadi-Noghabi m.fl., 2014; Aymar m.fl., 2013). 

Samtidigt skulle sjuksköterskans grundutbildning behöva anpassas med större fokus på 

smärta (Pölkki m.fl., 2012). Möjligheten till att använda sig av ny kunskap var en viktig 

del i förbättringsförslagen i studierna som gjordes av Cong m.fl. (2013), Cong m.fl. (2014), 

Asadi-Noghabi m.fl. (2014) och Aymar m.fl. (2013). Dessutom tyckte sjuksköterskorna att 

vara mer självständig och kunna ge smärtlindring på eget initiativ skulle bidra till att 

patienten får smärtstillande utan långa väntetider (Stevens m.fl., 2014; Pölkki m.fl., 2012).  

 

Inom svensk grundutbildning till sjuksköterskor finns det litteratur som skriver om hur 

personalen skulle kunna genomföra en kvalitetsutveckling för att förbättra 

smärtbehandlingen hos barn. Enligt Twycross, Dowden och Bruce (2009) så skulle vården 

kunna förbättras genom att bilda ett smärtteam och smärtombud, vilket betyder ett tätt 

samarbete mellan sjuksköterskorna och läkarteamet. Detta skulle kunna vara en bra resurs 

som personalen skulle kunna använda sig av för att förbättra smärtbehandlingen hos 

förtidigt födda och nyfödda barn som är i behov av neonatalvård. 

 

Slutsats 

 

Det är många faktorer som påverkar smärtbehandling hos barn som vårdas på en 

neonatalavdelning. Att få utbildning inom smärta och smärtbehandling verkar vara en 

strategi att komma åt bristerna som finns. En förbättring av teamarbetet samt 

kommunikation mellan sjuksköterskorna och läkarna kan vara en ytterligare ansats att 

förbättra barnens individuella smärtbehandlingar. Dessutom visade studier att 

familjecentrerad vård bidrog till en bättre smärtbehandling.  

 

Fortsatt forskning 

 

För att komma närmare detta område så krävs det ytterligare forskningsarbete med fokus 

på samarbete mellan sjuksköterskor och läkargruppen angående smärtbehandling hos 

barnen som vårdas på neonatalavdelning. Här skulle författarna kunna forska vidare för att 

kunna se om det finns brister i samarbete mellan de båda grupper. 
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BILAGA I Matris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Akuma, O.A., 

Jordan, S. 

 

2011 

 

UK 

 

Pain management in 

neonates: a survey of 

nurses and doctors 

Att beskriva vårdpersonalens 

kunskap och metoder för 

smärtbedömning och -

behandling vid procedurer på 

neonatalavdelningar. 

Enkät med öppna och slutna 

frågor 

494 

(277) 

Kunskap om smärta hos barn är 

högt hos vårdpersonalen (över 90 

procent). Mer än hälften av 

sjuksköterskorna visste att det 

fanns ett 

smärtskattningssinstrument och 

riktlinjer på avdelingen samt ansåg 

att det är sjuksköterskornas ansvar 

att bedriva förbättringsarbete 

angående smärtbehandling av 

deras patienter. 

P/K 

I 

Andersen, R., 

Greve - Isdahl, 

M., Meberg, A., 

Jylli, L. 

 

2007 

 

Norge  

Oppfatninger om 

kunnskap og barrierer i 

smertebehandling av 

nyfodte 

Att beskriva sjuksköterskors 

uppfattningar, kunskap och 

syn angående möjliga 

barriärer i neonatal 

smärtbehandling. 

Enkätstudie av Likert-typ 103 

(13) 

Över 50 procent av sjuksköterskor 

som deltog i studien tyckte att 

otillräcklig koordination inom 

läkemedelordination, 

kunskapsbrist och hiraki mellan 

yrkesgrupper är hinder för effektiv 

smärtbehandling. Otillräcklig 

smärtbedömning ansågs som 

barriär för god smärtbehandling, 

samtidigt tyckte 9 av 10 ssk att de 

hade goda kunskaper.  

 

P 

I 

Asadi-Noghabi, 

F., Tavassoli-

Farahi, M., 

Yousefi, H., 

Sadeghi, T. 

 

2014 

 

Neonate pain 

management: what do 

nurses really know? 

Att identifiera 

sjuksköterskors kunskap, 

inställning och hantering i 

arbete med smärta hos barn 

som vårdas på en 

neonatalavdelning 

Deskriptiv-analytisk studie/ 

enkätundersökning 

50 

(10) 

Mer än 50 procent av deltagarna i 

studien ansåg att det är 

avdelningens ansvar att 

sjuksköterskorna är förespråkare i 

förbättringsarbete inom 

smärtbehandling för deras 

patienter. 

 90 procent av deltagarna stämmde 

R 

I 



 

 

 

 

Iran överens om att ha hudkontakt med 

mor är ett bra sätt att lindra 

smärta. 20 procent av deltagarna, 

som var grundutbildade 

sjuksköterskor, svarade att 

föräldrarna inte borde vara 

närvarande under smärtsamma 

procedurer. 
Dock hade de positativa attityder 

till smärtkontroller hos barn som 

vårdas på neonatalavdelning. 

Sjuksköterskor uttryckte att det 

fanns ett behov att utveckla 

evidensbaserade riktlinjer för 

smärtbedömning i praktiken och 

att inkludera icke farmakologiska 

åtgärder och miljö kring barnet 

Aymar, CL., 

Lima, LS., 

Santos, CM., 

Moreno, EA., 

Coutinho, SB. 

 

2013 

 

Brasilien 

Pain assessment and 

management in the 

NICU: analysis of an 

educational 

intervention for health 

professionals 

Att undersöka 

sjuksköterskors syn på 

smärtbedömning och 

smärthantering före och efter 

pedagogisk intervention på 

en neonatalavdelning 

Interventionsstudie 

utvecklas som 

aktionsforskning i tre faser. 

I fas ett genomfördes en 

kvantitativ 

studie/enkätstudie. I fas två 

pedagogisk intervention 

utfördes med hjälp av 

Operational group och i fas 

tre kvantitaiv 

studie/enkätstudie. 

fas ett 41 

           (0) 

 

fas tre 33 

           (0) 

 

Efter interventionsfasen fanns det 

en statistiskt signifikant skillnad 

framförallt inför två frågor. 

Deltagarna i studien använde cirka 

40 procent mer 

smärtbedömningsskalor och cirka 

50 procent av deltagarna tyckte att 

förtidigt födda barn kunde ha ett 

minne för smärta. 

R 

I 

Bottage, F.H., 

Bennetti, E.RR., 

Bennetti, P.E., 

Gomes, J.S., 

Stumm, E.M.F. 

 

2011 

 

Brasilien 

Evalution of pain in 

neonates and children 

in intensive care 

Att identifiera 

sjuksköterskors åtgärder vid 

smärthantering/ 

smärtbedömning inom 

neonatalvård 

Kvalitativ intervjustudie 16 

(0) 

Här betonades vikten av 

smärtbehandlingen samt betydelse 

att inte bara farmakologiska 

åtgärder utan att icke 

farmakologiska åtgärder kan vara 

mycket. Dock ingen av deltagarna 

såg föräldrana som resurs för 

barnet vid smärtsamma 

upplevelser. 

K 

II 



 

 

 

 

Byrd, P., 

Gonzales, I., 

Parsons, V. 

 

2009 

 

USA 

Exploring barriers to 

pain management in 

newborn intensive care 

units 

Att utforska barriärer som 

sjuksköterska möter vid 

smärtbehandling av nyfödda 

barn. 

Enkätstudie med 36 frågor 

av Likert-typ och 2 öppna 

frågor 

300 

(110) 

I studien använde 87 procent av 

sjuksköterskorna smärtskalor och 

nästan 80 procent känner sig 

trygga i användingen. Mindre än 

50 procent av sjuksköterskorna 

kände att smärtor hos nyfödda 

barn är bra behandlad. 

Anledningar identifierades som 

brist på evidensbaserade 

smärtskattningsinstrument på 

avdelningar, motstånd i ändring av 

rutiner, kunskapsbrist samt 

kommunikation mellan 

sjuksköterska och läkare. 

Ytterligare ett hinder var 

biverkningar av analgetika vilka 

kan medföra feltolkningar vid 

smärtskattningen. 

P 

II 

Cong, X., 

Delaney, C., 

Vazquez, V. 

 

2013 

 

USA 

Neoanatal 

nurses´perceptions of 

pain assessment and 

management in NICUs 

Att undersöka 

sjuksköterskors syn på 

kunskap och utförandet 

angående smärtbehandling. 

Enkät av Likert-typ samt 

två öppna frågor. 

237 

(0) 
Mer än 80 procent av deltagande 

sjuksköterskor var överens om att 

prematura och nyfödda barn kan 

uppleva smärta. Hälften av 

sjuksköterskorna kände att de hade 

adekvat utbildning och kunskap 

om smärta, men bara 44 procent 

ansåg att smärtor behandlades 

tillräcklig. Majoriteten av 

deltagarna i studierna var 

medveten om att det finns 

riktlinjer om smärtbehandling på 

avdelningen. 

Cirka 80 procent svarade att 

användningen av farmakologiska 

och icke-farmakologiska åtgärder 

samt smärtskattningsverktyg 

användes. 

P  

I 



 

 

 

 

Cong, X., 

McGrath, M., 

Delaney, C., 

Chen, H., Liang, 

S., Vazques, V., 

Keating, L., 

Chang, K., 

Dejong, A. 

 

2014 

 

USA & Kina 

Neonatal Nurses´ 

perceptions of pain 

management: survey 

of the United States 

and China 

Att undersöka 

sjuksköterskors syn på 

kunskap och utförandet 

angående smärtbehandling 

samt jämföra och upptäcka 

skillnader mellan USA and 

Kina  

Enkät av Likert-typ samt 

två öppna frågor. 

USA: 

237 

(0) 

 

Kina: 

106 

(0) 

Både sjuksköterskor grupper var 

överens om att prematura barn 

upplever smärta och att det är ssk 

uppgift att vara barnets 

förespråkare, men inte alla visste 

risken för långtids skador (36 % 

av de kinesiska ssk, 17 % av de 

amerikanska ssk). Deltagarna i 

studierna var medvetna om 

befintliga riktlinjer angående 

smärtbehandling dock hade de lågt 

förtrående i 

smärtskattningsinstrument (USA 

13 %, Kina 6 %) 

Skillnader fanns i motivationen för 

förändring av rutiner (USA 44 %, 

Kina 29 %), smärtbehandling r/t 

bemanningssituation (USA 13 %, 

Kina 38 %), rädslan för 

biverkingar av smärtlindring (USA 

15 %, Kina 6 %) 

P 

I 

Efe, E., Dikman, 

S., Altas, N., 

Boneval, C. 

 

2011 

 

Turkiet 

Turkish pediatric 

surgical nurses´ 

knowledge and 

attitudes regarding 

pain assessment and 

nonpharmacological 

and environmental 

methods in newborns´ 

pain relief 

Att kartlägga sjuksköterskors 

kunskap och inställningar 

inom smärtbedömning/-

behandling och i samband 

med icke farmakologiska 

åtgärder 

Deskriptiv-enkätstudie med 

frågor om sjuksköterskors 

kunskap om smärta, 

användning av 

smärtbedömningsmetod och 

icke farmakologiska 

åtgärder  

111 

(0) 

Sjuksköterskor uttryckte att det 

fanns ett behov att utveckla 

evidensbaserade riktlinjer för 

smärtbedömning i praktiken och 

att inkludera icke farmakologiska 

åtgärder såsom non-nutritiv 

sugning och hud mot hud kontakt. 

P 

I 

Lago, P., 

Guardagni, A., 

Merazzi, D., 

Ancora, G., 

Bellieni, V., 

Cavazza, A. 

 

Pain management in 

the neonatal intensive 

care unit: a national 

survey in Italy 

Att undersöka smärtskattning 

och smärtlindring på 

neonatalavdelningar i Italien 

i samband med smärtsamma 

procedurer. 

Enkätstudie med frågor om 

demografiska data, rutiner 

för smärtbehandlingen, typ 

av smärtlindring inför 

procedurer och kunskap 

skickades till 

102 

(13) 

Bara 25 % av avdelningar hade 

rutiner till akut smärtlindring och 

50 % använde sig rutinmässig av 

smärtskattning vilket förklarades 

med tidsbrist, kunskapsbrist och 

rädsla för biverkningar. Dessutom 

upplevdes skillnader i 

P 

II 



 

 

 

 

2005 

 

Italien 

 

avdelningarnas chefer smärtbehandlingen beroende på 

ansvarig sjuksköterska. 

Latimer M., 

Johnston, C., 

Ritchie, J., 

Clarke, S., Gilin, 

D. 

 

2009 

 

Kanada 

 

Factors affecting 

delivery of evidence-

based procedural pain 

care in hospitalized 

neonates 

Att undersöka förutsättningar 

och organisatoriska faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskans möjlighet till 

evidensbaserad 

smärtbehandling  

Tvärsnittsstudie, enkäter 

fylldes i efter genomförd 

smärtsamt procedur 

93 

(0) 

Samarbete mellan läkare och 

sjuksköterska visade sig vara en 

viktig faktor i smärtbehandlingen. 

Erfarenhet och utbildning var 

ingen faktor för användning av 

smärtskattningsinstrument. Det 

konstaterades skillnader i 

smärtlindring beroende på hur sjuk 

patienten var. 

P 

I 

Malarvizhi, G., 

Manju, V. 

 

2012 

 

Indien 

Knowledge, Attitude 

and Management of 

Neonatal Pain among 

Health Care 

Professional in 

Neonatal units 

Att kartlägga 

vårdpersonalens kunskap, 

attityd och metoder angående 

smärthanteringen. 

Enkät med öppna och slutna 

frågor 

42 

(8) 

Brister i kunskap om smärta hos  

prematura barn, oförståelse om 

nödvändigheten för förbättringar 

av smärtbedömningen och 

smärtskattningen. 

P/K 

II 

Nimbalkar, A., 

Dongara, A., 

Phatak, A., 

Nimbalkar, S. 

 

2014 

 

Indien 

Knowledge and 

attitudes regarding 

neonatal pain among 

nursing staff of 

pediatric department: 

an Indian experience 

Att bedöma och jämföra 

sjuksköterskors kunskap och 

inställningar angående 

smärta inom 

neonatalperioden på olika 

avdelningar i Indien. 

Enkätstudie bestående av 

demografiska frågor samt 

frågor om inställning och 

kunskap (multipel-choice 

och rätt/fel) 

41 

(1) 

Mindre än 50 % svarade rätt på  

frågorna angående smärtlindring  

(både farmakologisk och icke-farmakologisk) 

samt barnens  

förmåga att uppleva smärta. Ändå  

ansåg 85 % att de kan hantera  

smärtlindringen bra och att de kan  

identifiera smärta på ett korrekt  

sätt. Barriärer till smärtbehandling  

ansågs vara fördröjda ordinationer  

(45 %), antagandet att korta  

procedurer inte behöver  

smärtlindring (25%) samt rädsla  

för biverkningar. Mindre än  

40% använde  

smärtskattningsinstrument. 

P 

I 



 

 

 

 

Pauli da Rocha, 

M., Rossato, L., 

Bousso, R., 

Leite, A., 

Kimura, A., 

Reimberg da 

Silva, E. 

 

2013 

 

Brasilien 

 

Assessment of pain for 

nurses in neonatal 

intensive care unit 

Att identifiera fördelar och 

svårigheter sjuksköterskor 

upplever i samband med 

smärtskattningsinstrument 

Kvalitativstudie som 

använder sig av semi-

strukturerad intervju med 

öppna frågor. Data 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. 

9 

(0) 

Användning av  

smärtskattningsinstrument  

upplevdes som både viktig, men  

även frustrerande då det var svårt  

att framföra det till läkarna.  

Sjuksköterskans engagemang att  

använda sig av smärtskattning  

förbättrades efter utbildning inom  

smärta. 

K 

I 

Pölkki, T., 

Korhonen, A., 

Laukkala, H., 

Saarela, T., 

Vehviläinen-

Julkunen, K., 

Pietilä, A-M. 

 

2008 

 

Finland 

Nurses´attitudes and 

perceptions of pain 

assessment in neonatal 

intensive care 

Att beskriva sjuksköterskors 

attityd och syn på 

smärtskattning inom 

neonatalvården samt att 

upptäcka demografiska 

faktorer som är relaterad till 

inställningen. 

 

Enkät med slutna frågor 

som baserades på tidigare 

forskning 

362 

(105) 
Betydelse av bra smärthantering 

samt regelbunden användning av 

instrument för smärtskattning är 

förankrat hos sjuksköterskorna. 

Utbildningslängd och 

arbetserfarenhet påverkade 

bedömningen av 

smärthanteringens betydelse.  

96 % av sjuksköterskorna var 

överens i frågan om att förtidigt 

födda barns  nervsystem är 

tillräcklig mogen för att kunna  

känna smärta. Utbildning med 

fokus på smärta behövs och 

sjuksköterskornas självständighet 

angående smärtlindring behöver 

främjas. 

P 

I 

Stevens, B., 

Riahi, S., 

Cardoso, R., 

Ballantyne, M, 

Yamada, J., 

Beyene, J., 

Breau, L., 

Camfield, C., 

Finley, G., 

The influenceof 

context on pain 

prctices in the NICU: 

Perceptions of health 

care professionals 

Att utforska vårdpersonalens 

förnimmelse angående 

sammanhang mellan 

evidensbaserad 

smärtbehandling och yttre 

faktorer såsom kultur, 

resurser, kompetens, politik, 

struktur. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

i fokusgrupp. 

147 

(0) 

Sjuksköterkorna kände sig trygga i 

användning av 

smärtskattningsinstrument, dock 

användes det inte regelbundet. 

Studien visade tre stora områden 

som påverkar smärtbehandlingen 

på neonatalavdelningar:  

1. Samarbete och stöd för 

evidensbaserade åtgärder, 

K 

I 



 

 

 

 

Franck, L., 

Gibbins, S., 

Howlett, A., 

McGrath, P., 

McKeever, P., 

O´Brien, K., 

Ohlsson, A. 

 

2014 

 

Kanada 

 

2. Hierarkin inom beslutagandet 

och  

3. Omfattningen av vårdtyngd och 

tidsbrist. 

Sjuksköterskorna ansåg 

föräldrarna som resurs vid 

smärtbedömningen. 
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BILAGA II Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats,     

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och 

välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad 

studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 

patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter/deltagre 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 

patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en Antal patienter/deltagare  Begränsat/för få 
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analys av historiskt material som 

relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

* 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. 


