
   

 
 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 

 

 

 

 

SJUKSKÖTERSKORS SMÄRTBEDÖMNING AV 
BARN MED POSTOPERATIV SMÄRTA 
 

 

 

 

EDMAN JESSICA 
FRIDOLFSSON SARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp  Handledare Johnsson Helene 
Kursbeteckning VO1303    Blekinge Tekniska Högskola  
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  Sektionen för hälsa 
Juni 2010    371 79 Karlskrona 



   

 
 

SJUKSKÖTERSKORS SMÄRTBEDÖMNING AV 
BARN MED POSTOPERATIV SMÄRTA 
 
 
 
 
EDMAN JESSICA 
FRIDOLFSSON SARA 
 

 

 

 

 

 

 

Edman, J. & Fridolfsson, S. Smärtbedömning av barn med postoperativ smärta.  
Examensarbete i vårdvetenskap 15 högskolepoäng.  
Blekinge Tekniska Högskola: Sektionen för hälsa, 2010. 

 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Det är inte ovanligt att barn ligger på sjukhus för postoperativ vård. För 
sjuksköterskan är en viktig del i den postoperativa vården att försöka lindra den postoperativa 
smärtan. För att detta ska ske på ett säkert sätt utför sjuksköterskor smärtbedömningar. Det 
finns en del hjälpmedel att tillgå men det krävs också en viss erfarenhet och kunskap om hur 
barn uttrycker smärta. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors smärtbedömning, med hjälp av 
smärtskattningshjälpmedel, hos barn med postoperativ smärta. 
Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie där 8 vetenskapliga artiklar använts. 
Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell. 
Resultat: De mest uttalade tillvägagångssätten som sjuksköterskor använder sig av i sin 
smärtbedömning redovisas i fyra kategorier; Bristande kontinuitet i smärtbedömningar, 
Förhållningssätt till smärtskattningshjälpmedel, Observation av smärtbeteende och Individuell 
tolkning av smärtbedömning. 
Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor använder sig av olika tillvägagångssätt när de skulle 
bedöma barns postoperativa smärta. Att sjuksköterskor skulle använda sig av 
smärtskattningshjälpmedel i samband med bedömningen av barnens smärta var inte självklart. 
 
Nyckelord: postoperativ smärta, barn, smärtskattning, smärtbedömning, sjuksköterskor. 
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INLEDNING 
Det finns olika moment i vården där barn kan uppleva smärta. Det kan tillexempel vara 
smärta i samband med vissa undersökningar och behandlingar eller postoperativt. Smärta hos 
barn leder ofta till lidande och osäkerhet inom familjen. Det är viktigt att sjuksköterskor 
engagerar sig ordentligt i varje barn, vilket är nödvändigt på grund av att smärttoleransen är 
en individuell upplevelse. När sjuksköterskan engagerar sig i det enskilda barnet blir det 
lättare för henne att få tillräcklig information om smärtan. Informationen är viktig för 
sjuksköterskan för att det är hon som är ansvarig för att uppmärksamma, smärtskatta och 
behandla smärta. En obehandlad smärta kan leda till negativa fysiologiska och psykologiska 
konsekvenser för barn (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Det är viktigt att ha i åtanke att 
barn kan uppvisa smärta på ett annat sätt än vad vuxna kan göra (Werner & Strang, 2003).  
 
Karling, Renström och Ljungman (2002) beskriver att det finns brister gällande smärtlindring 
av barn. Smärtskattning och dokumentation av smärta är en grundläggande omvårdnadsåtgärd 
för att kunna ge barn adekvat smärtbehandling (Socialstyrelsen, 2003). Hinder för att nå 
effektiv smärtbehandling är att smärta och behandlingseffekten av smärtan inte alltid 
utvärderas. Genom att låta barn som upplever smärta beskriva detta möjliggör en 
individualisering av behandlingen efter barnens egna behov (Olsson & Jylli, 2001).  
 
BAKGRUND 
Sjuksköterskans roll i samband med barns smärtbehandling 
Enligt Edwinson Månsson och Enskär (2008) borde sjuksköterskan vara med vid 
smärtbehandlingen. Det är sjuksköterskans observationer och skattningsskalor som ska vara 
till hjälp vid smärtbehandlingen av barn. Det är även viktigt att sjuksköterskorna är väl pålästa 
när det gäller biverkningar och verkningsmekanismer. Detta är en hjälp för sjuksköterskan till 
att vara uppmärksam på barnets biverkningar. En viktig del i sjuksköterskans roll är att lindra 
lidande, inge en viss trygghet och försöka inbringa ett välbefinnande hos de vårdtagare som 
hon vårdar. Dessa begrepp har Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 
definierat. De menar att otrygghet skapas genom ett yttre hot tillexempel en sjukdom. En 
förutsättning att få känna trygghet i sin sjukdom är att förstå vad i sjukdomen som är farligt, 
att förstå vårdarnas agerande och den vård som ges, att veta att hjälp finns till hands när sådan 
behövs och att hitta förklaringar till det tillsynes oförklarliga. En person som utsatts för 
händelser eller förhållanden som skapat ett livslidande, speciellt i unga år, kan sakna den 
grundtrygghet som behövs för ett gott liv.  
 
Pölkki, Pietilä, Vehviläinen-Julkunen, Laukkala och Ryhänen (2002) belyser i sin studie 
föräldrarnas syn på hur sjuksköterskor försöker få med föräldrarna i vårdandet av barnet. 
Många utav föräldrarna i studien ansåg att de inte fick tillräckligt med information av 
sjuksköterskan och att de hade svårt att förstå den information de fick. Många av föräldrarna 
kände också att sjuksköterskorna inte tog föräldrarnas kunskaper om sitt egna barn på 
tillräckligt stort allvar.  
 
Det är inte alltid all information kan lämnas till barnet. Föräldrarna får då en viktig roll vid 
informationen. Föräldrar kan ibland känna sig osäkra i hur de bör vara på sjukhus i samband 
med sitt barns omvårdnad. Föräldrar kan se det som sin skyldighet att delta i det praktiska 
vårdarbetet, som rör deras barn. Det är därför viktigt att barn och föräldrar blir ordentligt 
informerade om den kommande vårdsituationen samt att vårdpersonalen möter upp 
förväntningar på den kommande vårdsituationen från både barn och föräldrar. Dessa 
förväntningar bemöts bäst upp genom undervisning om smärtskattning och smärtbehandling. 
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På så vis minskas risken för missförstånd. Föräldrar vill också få känna att de blir hörda, 
sedda, bekräftade och att den kunskap som de besitter om sitt barn tas tillvara på och nyttjas i 
vården. En förutsättning att kommunikationen med barnet och föräldrarna bli bra är att 
vårdpersonal använder sig av ett lättförstått språk vid information (Edwinson Månsson & 
Enskär, 2008). Hälso- och sjukvården [HSL] (SFS, 1982:763) skriver i § 2b att vårdtagaren 
ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för 
undersökning, vård och behandling som finns. Kan inte informationen lämnas till vårdtagaren 
ska den lämnas till närstående.  
 
Barns smärta ur ett historiskt perspektiv 
Det var inte alltför länge sedan som människan insåg att barn har ett smärtminne. Det här 
berodde på att det har funnits missuppfattningar om barns nervsystem. Missuppfattningarna 
innebar att människor inte trodde att barn kunde känna smärta. Det var först under mitten av 
1900-talet som det uppdagades att barn likaväl som vuxna kunde behöva smärtlindring, 
tillexempel postoperativt. Att det ansågs att barn inte hade något smärtminne var den största 
orsaken till att barn inte smärtlindrades. Anestesimetoderna bestod ofta av muskelrelaxantia 
tillsammans med lustgas, men utan anestesimedel och mycket sparsamt med analgetika 
(Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Muskelrelaxantia är enligt Simonsen, Aarbakke och 
Hasselström (2006) läkemedelsgruppen för de läkemedel som förlamar muskler. Anestesi 
betyder okänslighet enligt Simonsen m.fl. (2006). För att uppnå okänslighet hos vårdtagare 
används anestetika och det delas in i två läkemedelsgrupper. Den ena läkemedelsgruppen är 
lokalanestetika som bedövar lokala delar av kroppen så att en okänslighet uppstår. Den andra 
läkemedelsgruppen är generella anestetika som gör vårdtagaren medvetslös. Analgetika är 
läkemedelsgruppen för de läkemedel som har en smärtstillande effekt (Simonsen m.fl., 2006). 
Det är numera bekräftat att barns smärtupplevelser redan i tidig ålder sätter sina spår vilket 
kommer att påverka smärtupplevelser senare i livet. Det var inte enbart samhällets och 
sjukvårdens syn på barns bristande smärtminne som gjorde att barn inte smärtbehandlades, 
utan det berodde också på rädsla för negativa biverkningar av analgetika samt svårigheter att 
smärtskatta och förstå barns smärta (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). 
 
Smärtdefinition 
Edwinson Månsson och Enskär (2008) definierar smärta som en viktig skyddsmekanism i det 
dagliga livet. Där smärta ur biologisk mening är kroppens sätt att meddela en hotande skada. 
International Association for the Study of Pain (IASP) (2007) menar att individen måste 
kunna uttrycka sin subjektiva upplevelse av smärta verbalt. Denna definition är inte 
tillämpningsbar på små barn därför att deras förmåga att kunna uttrycka sig i ord inte är 
tillräckligt utvecklad (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Kankkunen, Vehviläinen-
Julkunen, Pietilä och Halonen (2003) beskriver att föräldrarna i studien anser att det är vuxnas 
ansvar att lindra smärta hos barn. Barn kan inte simulera en smärta utan har de ont så har de 
ont. 
 
Nystrand (1999) skriver att smärta delas in i fyra olika typer. Det är nociceptiv smärta, 
neurogen smärta, psykogen smärta och idiopatisk smärta. I den här studien kommer fokus att 
vara på nociceptiv smärta. Den här formen av smärta är en vävnadssmärta som känns när 
någon vävnad i kroppen är skadad eller håller på att bli skadad.  
 
Postoperativsmärta upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp och försvinner sedan successivt. 
Smärtornas intensitet beror på om barnet är i rörelse eller vilar. Den postoperativa smärtan 
påverkas av vilken sorts kirurgi som utförts, anestesimetod som använts, om barnet känner 
oro och rädsla, vilka komplikationer som tillstött och även kvaliteten på omvårdnaden efter 
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operationen. Smärtan är individuell och läkningen efter en vävnadsskada är normalt tre till 
fyra dagar efter operationen. Däremot är kirurgi i buk och thorax mer smärtsamt än i 
mjukdelarna. Barn har ett intakt nociceptivt system sedan födseln men svårigheten är att 
värdera smärtan därför att sjuksköterskan måste anpassa sina smärtbedömningsinstrument 
efter ålder, kognitiv förmåga och även förmågan att kommunicera. Detta gör att tålamod och 
förståelse krävs från sjuksköterskan (Rawal, 1999). 
 
Smärtbedömning av barn 
För att kunna bedöma smärta hos barn använder sig sjuksköterskan av olika metoder. En 
metod är att uppskatta smärta genom en skala. Det finns olika skalor att tillgå. 
Smärtskattningen sker genom att barnet får visa var på skalan smärtan ligger just nu. Det 
anses att barn över 4 år själva kan utvärdera sin smärta och att de då kan använda sig av en 
Visuell analog skala, VAS som är graderad från 0-10. Barn under 4 års ålder eller de barn 
som inte kan uttrycka sig ordentligt får använda någon form av ansiktsskala. Dessa ansikten 
går från glad till väldigt ledsamt utseende. Det gäller att genomföra dessa smärtskattningar 
regelbundet för att få en uppfattning om hur bra smärtlindringen fungerar (Edwinson Månsson 
& Enskär, 2008).  En annan metod för smärtbedömning är barnets beteendeskattning samt att 
iaktta fysiologiska variabler samt den verbala kommunikationen. Den verbala 
kommunikationen är en viktig utgångspunkt vid smärtbedömning av såväl barn som vuxna. 
Till en början kan sjuksköterskan fråga om hur barnet mår och därefter om barnet har ont. För 
att sjuksköterskan ska kunna föra en god kommunikation med barnet och föräldrarna behöver 
hon goda kunskaper om barnets uppfattningsförmåga. Detta innebär att det krävs att 
sjuksköterskan har egna erfarenheter om olika barns uppfattningsförmåga i olika åldrar. Det är 
därför viktigt att föräldrar tillfrågas eftersom det är föräldrarna som känner sitt barn bäst och 
därmed kan de komplettera barnets egen berättelse (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  
 
Barn som inte språkligt uttrycker sin smärta, kommunicerar istället via kroppsrörelser. I 
beteendeskattning inkluderas vanligen ansiktsuttryck, skrik, kroppshållning, 
extremitetsställning m.m. Ibland är en fysiologisk variabel, t.ex. förändring av blodtryck från 
utgångsvärdet, inkluderade i skalor för postoperativ smärtbedömning. Varje 
beteendeparameter observeras och poängsätts under en viss tid. Vanligt är att hög poäng 
motsvarar hög smärtintensitet. Smärtskattningar utifrån barns beteende är inte alltid 
tillförlitliga då de påverkas av barns sätt att hantera smärtsituationer. Lek eller försök till att 
sova är utmärkta hanterings- och bemästringsstrategier. Barn uttrycker sällan sin smärta med 
ord, skrik eller gråt och därför är det viktigt att vara vaksam på barn som ligger stilla och är 
tysta (Lindemann, 1992). 
 
Smärtskattningsinstrument 
VAS, kan vara utformad på två sätt. Antingen är det en linje som börjar med ingen smärta och 
slutar med värsta tänkbara smärta. Sen finns det den andra utformningen som graderas från 0-
10, där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta.  Till barn som ännu inte förstått 
innebörden i siffror används en ansiktsskala som kallas Wong-Baker skalan. Ansiktsskalan 
består av sex ansikten som är ritade förhand. Ändpunkterna är ett leende ansikte som 
representerar ”ingen smärta” och ett gråtande ansikte som representerar ”värsta tänkbara 
smärta” (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Ibland behöver föräldrar smärtskatta sina barn 
i hemmet vilket vanligen sker i samband med postoperativ vård. Då används en skala som 
kallas Parents Postoperative Pain Measure, (PPPM) vilken specifikt är utformad för föräldrar. 
PPPM skalan är inriktad på barns beteende och är ett hjälpmedel för föräldrar i bedömningen 
av barns postoperativa smärta. Den består av 15 beskrivande punkter om 
beteendeförändringar hos barn i åldrarna sju till tolv år (Kokki, Kankkunen, Pietilä & 
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Vehviläinen-Julkunen, 2003). Chambers, Hardial, Craig, Court, och Montgomery (2005) visar 
genom sin studie vikten av att välja rätt smärtskattningsskala för att få fram den mest korrekta 
informationen om hur ont barnet har. Olika skalor testades och majoriteten av 
sjuksköterskorna, barnen och föräldrarna tyckte bäst om Wong- Baker skalan. Anledningen 
till att barnen och föräldrarna tyckte bäst om den här skalan var för att de ansåg att den var 
glad, gullig eller rolig. Sjuksköterskorna ansåg att skalan var okomplicerad och lätt att 
använda sig av (bilaga 1). 
 
Uttryck för smärta hos barn i olika åldrar 
Smärta hos barn kan vara något som de upplever som skrämmande. Smärtan väcker oftast 
negativa tankar hos barn, vilket kan leda till en ännu mer skrämmande upplevelse. Barn har 
svårt för att förstå den naturliga kopplingen mellan skada och smärta. Yngre barn har då 
vanligen svårare för att hantera det obehagliga. Smärtupplevelsen hos barn kan definieras som 
en interaktion mellan barnets tankar, minnen och emotioner, vilka kan förstärkas av rädsla 
och oro (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Barn har en sämre verbal förmåga än vuxna, 
vilket Bergh och Wennerström (2008) beskriver i sin studie av barn med smärta i åldrarna 3 år 
till 6 år. En del av barnen kunde säga att de mådde bra och samtidigt gråta. Några barn 
förklarade sig själva som välmående, förutom en del av deras kropp som gjorde ont, men att 
de ändå hade svårt att precisera vilken del av kroppen som gjorde ont. 
 
Teoretisk referensram 
Lidande och Välbefinnande 
I den här studien används begreppen lidande och välbefinnande. Lidandet beskriver Dahlberg 
m.fl. (2003) som ett samband mellan välbefinnande och lidande, de är motsatser men kan 
upplevas samtidigt. Tillexempel att en individ mår dåligt samtidigt kan känna ett 
välbefinnande i att tillfälligt göra någonting roligt. Ett lidande är väldigt personligt och 
upplevs olika på grund av olika orsaker. Stress kan vara ett lidande, vilket upplevs av många 
och är ett livslidande eftersom livssituationen blir påfrestande. Ett annat lidande är 
sjukdomslidande som uppstår när vårdtagaren har en sjukdom eller ohälsa. Att känna 
postoperativ smärta kan vara en form av lidande. Edwinson Månsson och Enskär (2008) 
menar att det är sjuksköterskans uppgift att försöka inbringa ett välbefinnande hos barnet. 
Enligt Dahlberg m.fl. (2003) kan symtom som att känna smärta, illamående eller trötthet vara 
ett lidande men även att känna ensamhet, övergivenhet, skam eller hopplöshet kan också 
definieras som ett lidande. Att inte förstå vad som händer och sker runt omkring en är också 
ett exempel på lidande därför att det skapar otrygghet. Ett exempel på när barn skulle kunna 
känna otrygghet är om sjuksköterskan skulle nonchalera barnets smärta eller själv avgöra 
barnets smärta utan att kommunicera med barnet. Det skulle kunna medföra att barnet inte 
känner en trygghet i sin vårdsituation. Vårdlidande är när vården orsakat lidandet genom att 
vårdtagaren inte alltid förstår vad vårdpersonalen gör och vad meningen är med vårdandet. 
Vidare beskriver Dahlberg m.fl. (2003) välbefinnandet. För att känna välbefinnande i en 
vårdsituation krävs det att vårdtagaren erkänner att lidandet finns och vågar vara där. 
Vårdtagaren behöver känna en värdighet och därmed öka välbefinnandet. Välbefinnandet är 
precis som lidandet personligt och det är viktigt att få känna att någon bryr sig att just jag är 
just här just nu. 
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors smärtbedömning, med hjälp av 
smärtskattningshjälpmedel, hos barn med postoperativ smärta. 
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METOD 
Litteratursökning 
Metoden som använts är en litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna 
PubMed och Cinahl. De här databaserna valdes därför att de täcker ämnet omvårdnaden som 
rör studiens område. Sökord med relevans utifrån syftet togs fram vilka sedan låg till grund 
för litteratursökningen, vilket rekommenderas av Forsberg och Wengström (2008). Sökorden 
som valdes ut var children, pain, parents, treatment, pain measure, behaviour, nurse, 
assessment, postoperative pain and caring.  
 
Urval och bearbetning 
I både PubMed och Cinahl gjordes en fritextsökning. Sökorden som användes i 
fritextsökningen var identifierade utifrån syftet. Sökningarna presenteras nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1. Sökningsstatistik 
 

Databas Datum Sökord Träffar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

PubMed 100330 (Postoperative pain ) 
AND (Pain 
Measurement) AND 
(Children, differences) 

27 3 2 1 

Cinahl 100331 (Children) AND 
(Nurse) AND (Pain 
measurements) AND 
(Pain assessment)  

25 25 4 1 

Cinahl 100331 (Children) AND (Pain 
measurement) AND 
(Postoperative pain) 

16 5 3 2 

Cinahl 100331 (Pain rating) OR (Pain 
measurement) AND 
(Children) And 
(Nurse)) 

40 35 5 1 

PubMed 100402 (Pain rating) AND 
(postoperative pain) 
AND (Children) 

50 6 2 0 

PubMed 100402 (Pain measurement) 
AND (Postoperative 
pain) AND (Children) 
And nurse 

131 30 10 2 

Cinahl 
 
 

100404 (Child) AND 
(Postoperative pain) 
AND (Expression) 

9 9 5 1 

 
Inklussionskriterierna var att studierna skulle vara utförda i norra Europa, USA och Canada. 
Därför att dessa länder har en liknande kultur och synsätt när det gäller uttryck för smärta. 
Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Studierna skulle vara utförda på 
avdelningar där främst allmänsjuksköterskor arbetar så som vanliga kirurgiavdelningar. I 
studierna skulle det vara allmänsjuksköterskor som kom i kontakt med barn som har 
postoperativ smärta. Barnen skulle vara mellan 4 år och 17 år. Studierna skulle vara inriktade 
till postoperativ smärta. Artiklarna som valdes ut skulle endast vara studier som fått tillstånd 
från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Exklussionskriterier var 
att barnens postoperativa vård inte fick ske inom de första timmarna efter utförd operation, 
därför att barnen då tas om hand av specialistsjuksköterskor. Barn under 4 år vårdas vanligen 
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av specialistsjuksköterskor och sållades därför bort bland artiklarna. Artiklar gjorda innan 
1996 togs inte med då det skett en stor utveckling inom området efter det. 
 
Artiklarna skulle svara mot studiens syfte. För att lyckas med detta lästes först titeln på 
artikeln igenom, var titeln intressant lästes abstraktet. Ansågs abstraktet lämpligt för studien 
lästes hela artikeln igenom. Totalt granskades, värderades och lästes 55 artiklar i sin helhet. 
Artiklarna lästes igenom var och en för sig sedan bearbetades de utifrån föreliggande studies 
syfte, vilket rekommenderas av Forsberg och Wengström (2008). Artiklarnas syfte, metodens 
hållbarhet och resultat skrevs ned vilka sedan jämfördes mellan författarna i studien. Den här 
jämförelsen resulterade i att 15 artiklar valdes av de totalt 55 utvalda artiklarna. De 15 
artiklarna motsvarade föreliggande studies syfte. En kvalitetsbedömning utifrån Willman, 
Stolz och Bahtsevani (2006) användes vid beslutet av de utvalda artiklarna och hur väl 
artiklarna svarade mot syftet. När kvalitetsbedömning och urval gjorts lästes artiklarna 
igenom ett flertal gånger för att identifiera de centrala delarna i artiklarnas resultat vilket 
Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar. Slutligen valdes 8 artiklar. De 8 artiklarna 
som valdes ut presenteras i en artikelöversikt i bilaga 3. 
 
ANALYS 
I analysförfarandet användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av analysmetod. 
Det var de 8 utvalda artiklarna som analyserades. Analysen av litteraturen var manifest. Med 
manifest analys menas att innehållsenheter valts ut och med anknytning till studiens syfte 
kategoriserats utan tolkning av det faktiska innehållet. 
 
Steg 1. Artiklarna lästes först igenom individuellt för att se om artiklarna överrensstämde med 
studiens syfte. 
 
Steg 2. Artiklarnas resultat lästes igenom och meningsbärande enheter som överensstämde 
med studiens syfte markerades med en överstrykningspenna. De markerade enheterna togs ut 
i sin helhet och sattes in i en tabell. För att lättare kunna hantera texten översattes 
meningsenheten till svenska utan att förlora befintligt innehåll. 
 
Steg 3. De meningsbärande enheterna som plockats in i tabellen kondenserades till en kortare 
och mer lätthanterad text för att få fram det verkliga innehållet. 
 
Steg 4. De kondenserade meningarna kodades vilket medförde att endast förfarandet i 
bedömningen av postoperativ smärta lyftes fram ur texten. De här koderna utgjorde grunden 
för kategoriseringarna.  
 
Steg 5. Koderna lästes igenom noga många gånger och sattes samman med de koder som 
handlade om samma sak. De koder som handlade om samma sak blev till en kategori. 
Sammanlagt blev det fyra kategorier (Bilaga 2). 
 
RESULTAT 
Resultatet är baserat på de fyra kategorier som kom fram ur analysen. Kategorierna är 
bristande kontinuitet i smärtbedömningar, förhållningssätt till smärtskattningshjälpmedel, 
observation av smärtbeteende och individuell tolkning av smärtbedömning. 
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Bristande kontinuitet i smärtbedömningar 
Sjuksköterskorna smärtbedömde barnens postoperativa smärta oregelbundet. Det fanns 
tillgång till smärtbedömningshjälpmedel på avdelningen. Hjälpmedlen användes av några 
sjuksköterskor men det gjordes inte kontinuerligt. En del sjuksköterskor gjorde en 
smärtbedömning när barnen uppvisade någon form av beteendemässig antydan till smärta. 
Vid ett par tillfällen fick några barn omvärdera sin smärta men det gjordes inte kontinuerligt 
(Twycross, 2007b).  En del sjuksköterskor smärtbedömde barnen genom att observera 
beteendemässiga förändringar. Dessa observationer gjordes inte kontinuerligt. Barnens 
smärtskattning registrerades varje timme medan barnen fick infusioner av morfin. När 
infusionerna av morfinet var slut, slutade även smärtbedömningarna. Barnen fick analgetika 
när de klagade på smärta, men ingen smärtbedömning gjordes och ingen premedicinering 
förekom (Twycross, 2007a).  Sjuksköterskorna utförde smärtbedömningar hos de flesta av 
barnen. Det gjordes olika mycket beroende på vilken ålder barnet hade. Det förekom ofta att 
barnen smärtbedömdes men det genomfördes inte på ett kontinuerligt sätt (Simons & 
Moseley, 2009). Sjuksköterskor utförde smärtbedömningar i samband med administrering av 
analgetika. De bedömde smärtan innan de skulle ge analgetika och sedan bedömde de smärtan 
efter given analgetika. Förändringarna i smärtintensiteten var mer uttalad när det gällde att 
lindra smärta med analgetika. Förändringarna i barnens egen smärtskattning var inte lika 
uttalad som förändringarna i samband med analgetika (Rømsing, Møller-Sonnegard, Hertel, 
& Rasmussen, 1996). En tredjedel av sjuksköterskorna uppgav att det fanns 
smärtskattningshjälpmedel på avdelningen och den vanligaste var en ansiktskala men det var 
väldigt få som använde en smärtskattningsskala. Omkring 90 % av sjuksköterskorna ansåg sig 
kunna smärtbedöma barn bra eller ganska bra (Salanterä, Lauri, Salmi & Aantaa, 1999).  
 

”Pain was not observed being assessed consistently; nurses appeared not to use pain 
assessment tools with any regularity nor did they seem to take account of behavioural or 

physiological indicators of pain.” Twycross, 2007b, s. 701. 
 

Förhållningssätt till smärtskattningshjälpmedel 
Smärtbedömningsinstrument fanns tillgängliga på avdelningarna. Få sjuksköterskor uttryckte 
att de använde en smärtskattningsskala som var anpassad till barn. Skalan som då användes 
var en ansiktsskala med glatt till ledsamt ansikte på. Yngre sjuksköterskor var mer medvetna 
om att det fanns smärtbedömningshjälpmedel att tillgå (Salanterä, Lauri, Salmi & Aantaa, 
1999). Få sjuksköterskor använde smärtbedömningsinstrument i form av en smärtskattnings 
skala som var anpassad till barn. De sjuksköterskor som använde sig av 
smärtskattningsinstrument smärtskattade lägre än de sjuksköterskor som inte använde sig av 
någon smärtskattningsskala (Colwell, Clark & Perkins, 1996). Vid ett flertal tillfällen 
konstaterades det att det hade varit lämpligt om sjuksköterskorna använt sig av 
smärtbedömningsinstrument som var anpassat till barn. Sjuksköterskors förklaring av 
smärtskattningsskalor var bristfällig då de antingen inte gav någon förklaring alls eller inte 
förklarade att skalan skulle motsvara barnens smärta och inte hur de kände sig (Twycross, 
2007a).  Sjuksköterskans smärtbedömning genom en smärtskattningsskala stämmer inte 
överrens med barnets egen smärtskattning på en likadan skala. Vanligt är att sjuksköterskorna 
smärtskattar lägre än vad barnet skattar.  En del sjuksköterskor visste inte hur de skulle 
använda en smärtskattningsskala men använde den ändå (Rømsing, Møller-Sonnegard, Hertel 
& Rasmussen, 1996). Om ett barns postoperativa smärta skattades till en 8 eller mer på en 
smärtskattningsskala där max poängen var 10 skulle ett fåtal sjuksköterskor administrera mer 
analgetika. De sjuksköterskor som gav analgetika gjorde inte detta utefter smärtskattnings 
poäng utan kunde ge hög dos analgetika till barn som poängsattes lite lägre och gav lägre dos 
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till de barn som poängsattes högre (Van Hulle, 2005). Sjuksköterskorna använde sig inte av 
smärtskattningsinstrument (Twycross, 2007b).  
 

”One child (on a diamorphine infusion) was asked whether he had any pain but no pain 
assessment tool was used.” Twycross, 2007a, s. 873. 

 
Observation av smärtbeteende 
98 % av sjuksköterskorna smärtbedömde barnens postoperativa smärta genom att observera 
förändringar i barnens beteende. Att smärtbedöma barns förändringar i beteendet användes 
vid alla eller många barn. 80 % av sjuksköterskorna medgav att de observerade förändringar i 
de fysiologiska uttrycken hos alla barnen (Salanterä, Lauri, Salmi, & Aantaa, 1999). De 
vanligaste beteendena som tydde på smärta och som sjuksköterskorna använde sig mest av 
när det gällde att bedöma den postoperativa smärtan var gråt. När sjuksköterskorna skulle 
bedöma smärtintensiteten bedömde de barnens ansiktsuttryck, utseende och aktivitet. 
Sjuksköterskorna uppfattade inte smärtsignalerna oavsett ålder och verbal förmåga 
(Twycross, 2007a).  De flesta av sjuksköterskorna administrerade mer analgetika till barn som 
uppvisade beteendemässiga uttryck för smärta. Ett fåtal av sjuksköterskorna skulle 
administrera mer analgetika om barnet inte uppvisade beteendemässiga uttryck för smärta 
utan istället uppvisade smärta på en smärtskattningsskala (Van Hulle, 2005). Mer än två 
tredjedelar av barnen uppvisade ansiktsuttryck och olika lemrörelser som tydde på smärta. 
Alla barnen uppvisade smärta genom att vara helt stilla i en kroppsställning och 
kroppsställningarna varierade från barn till barn. Att barn höll sig helt stilla i en 
kroppsställning var högt rankat som ett beteendemässigt uttryck för smärta. Sjuksköterskorna 
valde ut beteenden som tydde på smärta. Dessa smärtbeteenden var skyddande rörelser, 
grimaseranden, ryckningar, rysningar, gråt, klagomål på smärta och överklaganden för lättnad 
av smärta. Smärtbeteendena skilde sig beroende på vilken form av operation barnen 
genomgått (Tesler, Holzemer & Savedra, 1999). Sjuksköterskorna tog inte hänsyn till 
smärtbeteenden eller fysiologiska tecken på smärta (Twycross, 2007b).  
 

 “In addition to the top ranking behaviors these patients also evidenced immobile, pain 
ratings and complaints, dazed, and moves protectively.” Tesler, Holzemer & Savedra, 1998 s. 

45. 
 

Individuell tolkning av smärtbedömning 
Sjuksköterskornas synsätt på smärtbedömning och hantering av postoperativ smärta hos barn 
påverkade utövandet av smärtbedömningarna. Sjuksköterskorna ansåg att det var bättre att 
vänta tills barnet hade ont och då ge analgetika istället för att förebygga smärta. 
Sjuksköterskorna ville inte prata med barnen om barnens smärta (Twycross, 2007b).  
Sjuksköterskor smärtbedömde barns postoperativa smärta olika beroende på ålder och vilken 
form av operation de genomgått. Sjuksköterskorna ansåg att vissa kirurgiska ingrepp borde 
göra mer ont postoperativt än andra ingrepp. Sjuksköterskor smärtbedömde flickor och pojkar 
under samma förutsättningar (Simons & Moseley, 2009). Mer än hälften av sjuksköterskorna 
som ingick i studien ansåg att barnen överrapporterade sin smärta. Detta medför att 
sjuksköterskorna inte trodde på barnens berättelse om smärtan förrän barnen uppvisade 
beteendemässiga antydningar till smärta. På grund av denna smärtbedömning fanns det barn 
som erhöll höga doser av analgetika trots att de hade en låg smärtnivå. Vissa barn hade hög 
smärtnivå men erhöll låga doser av analgetika. Sjuksköterskorna accepterade inte barnens 
egen smärtskattning som barnen själva utförde (Van Hulle, 2005). Sjuksköterskornas åsikt var 
att administrera en låg dos av analgetika på grund av att sjuksköterskorna ansåg att det var bra 
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att vänta och se om det hjälpte. Sjuksköterskorna gjorde inte någon smärtbedömning utan gick 
på sin intuition när de smärtbedömde barnen. Sjuksköterskorna försökte avleda smärta genom 
att distrahera barnen istället för att administrera analgetika vid vissa postoperativa 
undersökningar, omläggningar och provtagningar. Vissa undersökningar tog lång tid och var 
smärtsamma för barnen. Sjuksköterskorna smärtbedömde nästan inga barn efter att analgetika 
administrerats. Det var inte självklart att sjuksköterskorna skulle administrera analgetika vid 
tillfrågat barn om postoperativ smärta, även om barnet uppgav att denne kände smärta 
(Twycross, 2007a).  
 

”In addition, 55 % of nurses thought children overreport their pain.” Van Hulle, 2005, s. 
180. 

 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Det som lyfts fram i syftet är smärtbedömning vilket kan utföras på flera olika sätt. Sju av 
artiklarna var kvalitativa och en artikel var kvantitativ. Det var många deltagare som ingick i 
studierna. I hälften av artiklarna var deltagarantalet över 100 barn och över 40 sjuksköterskor. 
I de övriga var deltagarantalet bland barnen under 50 och sjuksköterskorna var under 20 i 
antal. Även om deltagarantalet varierat bland artiklarna har ändå resultaten i artiklarna varit 
tillförlitliga. Majoriteten av artiklarna var observationsstudier. I några artiklar ingick även 
intervjuer med deltagarna. Artiklarna hade liknande resultat vad det gäller innehåll vilket 
höjer trovärdigheten. Chinahl och Pubmed användes därför att det är två stora databaser som 
täcker området omvårdnad bra. Många sökträffar uppkom i båda databaserna och artiklarna vi 
eftersökte hittades i båda. Därför användes inte fler databaser. För att en liknande studie ska 
kunna göras och ge samma resultat redovisas tillvägagångssätt och granskningsprocess så 
tydligt som möjligt vilket är i enlighet med Forsberg och Wengström (2008).  
 
För att studien skulle få en högre reliabilitet användes endast originalartiklar. 55 artiklar 
hittades men endast 15 av dessa artiklar svarade mot syftet. Av de 15 artiklarna sållades 
ytterligare 7 artiklar bort. Detta berodde på att artiklarna inte uppfyllde kraven för 
kvalitetsgranskningen och några av artiklarna svarade inte tillräckligt bra mot 
inklussionskriterierna. Information om analysförfarandet användes från Graneheim och 
Lundman (2004). I första steget i analysen lästes artiklarna var och en för sig eftersom det 
höjer trovärdigheten. Detta medförde att risken för missförstånd minskades då artiklarna 
kunde diskuteras. De andra stegen gjordes tillsammans därför att det behövde diskuteras 
igenom. Då Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod är på engelska har avsteg gjorts. 
Det första avsteget som gjordes var att artiklarna som använts var skrivna på engelska och 
därför översattes meningsenheterna i samma steg som de kondenserats. Därefter fortsatte 
analysförfarandet på svenska. Det andra avsteget som gjordes var att Graneheim och 
Lundmans (2004) kategori sub-theme inte användes då det inte ansågs vara ett relevant steg 
att ha med i analysen. 
 
Resultatdiskussion 
Det första fyndet som hittades i resultatet var att sjuksköterskorna inte använde 
smärtskattningsskalor kontinuerligt. Avdelningarna där barn vårdades postoperativt hade 
någon form av smärtskattningsinstrument men sjuksköterskorna föredrog att bedöma smärta 
hos barnen genom att observera barnens beteende. Observationerna av barns beteende 
utfördes inte heller kontinuerligt. När barnen smärtbedömdes var det oftast i samband med att 
sjuksköterskor skulle administrera analgetika. Att ta reda på om barnet hade ont och hur ont 
barnet i så fall hade var ovanligt. Resultaten av administrerad analgetika följdes inte upp på 
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ett kontinuerligt sätt. Ändå ansåg de flesta utav sjuksköterskorna att de smärtbedömde barnen 
på ett bra sätt (Simons & Moseley, 2009; Twycross, 2007b; Rømsing, Møller-Sonnegard, 
Hertel, & Rasmussen, 1996; Salanterä, Lauri, Salmi & Aantaa, 1999; Twycross, 2007a). 
 
Fyndet som framkommit stämmer inte överens med vad Merkel och Malviya (2000) beskrivit. 
De belyser att det är viktigt att smärtbedömningar sker kontinuerligt. Det är viktigt med 
kontinuerliga smärtbedömningar därför att det möjliggör en kvalitetssäkring i den 
postoperativa vården. Det som Merkel och Malviya (2000) anser stämmer överens med vad 
Socialstyrelsen (2003) anser. Socialstyrelsen (2003) anser också att smärtbedömningar måste 
utföras kontinuerligt för att vården ska bli kvalitetssäkrad. De anser att det är viktigt att smärta 
bedöms korrekt vilket också är en del i sjuksköterskans uppgifter. Edwinson Månsson och 
Enskär (2008) beskriver att bristerna med smärtbedömningar ofta ger påföljden att barnen får 
genomlida en smärta som de annars skulle slippa. Detta lidande kan medföra en längre 
läkningsprocess då aptitlöshet och brist på mobilisering blir en konsekvens av smärtan. Rawal 
(1999) belyser att barnens smärtintensitet kan påverkas om barnen känner oro eller rädsla. Att 
känna smärta, oro eller rädsla under vårdvistelsen är en form av lidande som Dahlberg m.fl. 
(2003) har beskrivit. Detta leder in i en annan del av sjuksköterskans ansvar där Dahlberg 
m.fl. (2003) anser att det är viktigt för patienten att få känna ett välbefinnande i sin 
vårdsituation. Det är sjuksköterskans ansvar att lindra lidande och jobba för att uppnå 
välbefinnande hos de patienter hon vårdar. Twycross (2007a) beskriver att ett lidande kan 
uppstå genom att sjuksköterskan inte tror på att barnet känner den smärta som barnet uppger 
sig känna. Detta medför att barnet känner en otrygghet som i sin tur leder till ett lidande vilket 
medför att sjuksköterskan har misslyckats med att försöka främja ett välbefinnande. 
 
Det andra fyndet som hittades i resultatet var att det hade varit lämpligt att sjuksköterskor 
smärtskattade barnen med en skala som var anpassad till barn. Vissa sjuksköterskor visste inte 
hur de skulle använda sig utav en smärtskattningsskala och vissa sjuksköterskor använde inte 
någon form av smärtskattningsinstrument. Smärtbedömningar med hjälp av instrument 
uteblev och istället utgick sjuksköterskorna från sin egen intuition när de skulle avgöra om ett 
barn kände någon smärta. De sjuksköterskor som verkligen använde sig av ett 
smärtskattningsinstrument smärtskattade lägre än de sjuksköterskor som inte använde sig av 
något smärtskattningsinstrument. Detta kan bero på att sjuksköterskorna inte förklarade för 
barnen hur smärtskattningsinstrumenten skulle användas. Tillexempel att det är smärtans 
intensitet som ska värderas och inte barnens känslor om hur de känner sig (Twycross, 2007a; 
Rømsing, Møller-Sonnegard, Hertel & Rasmussen, 1996; Twycross, 2007b; Cowell, Clark & 
Perkins, 1996).  
 
Merkel och Malviya (2000) anser att det är viktigt att en skala som är anpassad till barn 
används. Det är också viktigt att skalans innebörd blir förklarad till barnet. Om skalan inte blir 
förklarad finns det risk att barnet inte förstår vad tillexempel ansiktena betyder och väljer ett 
ansikte som egentligen inte överrensstämmer med barnets smärtintensitet. En sådan 
smärtbedömning är bristfällig och i en sådan situation uppstår lätt ett lidande eftersom barnets 
smärta kvarstår. Dahlberg m.fl. (2003) belyser lidandet och när det gäller smärtbedömningen 
finns det flera orsaker till lidandet. En orsak är att barnets postoperativa smärta inte 
identifieras korrekt och därmed kan smärtan inte heller bli behandlad korrekt. En annan orsak 
är att barnens upplevelse av smärtan blir ignorerad. Tas inte barnens upplevelse på allvar 
sjunker barnens självförtroende vilket också leder till ett lidande. Olsson och Jylli (2001) 
belyser att sjuksköterskor inte tar tillräcklig hänsyn till individens egen smärtupplevelse. De 
menar att det är en viktig faktor för sjuksköterskor att känna till barnens smärtupplevelse när 
barnen ska smärtbedömas. Det är viktigt därför att smärtupplevelsen är en personlig 
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upplevelse som är associerad med en mängd olika känslor. Smärtupplevelsen är dessutom en 
unik upplevelse för varje enskilt barn och kan därför inte jämföras barnen emellan. Det är 
därför viktigt att barnen får skatta sin egen smärta. Barnen som upplever smärtan är faktiskt 
de enda som kan känna smärtan. 
 
Ett tredje fynd som hittades i resultatet var att majoriteten av sjuksköterskorna smärtbedömde 
barnen genom att observera barnens beteenden och fysiologiska uttryck. Sjuksköterskorna 
uppmärksammade och bedömde gråt hos barn som det vanligaste tecknet på smärta. En del av 
sjuksköterskorna uppfattade inte alla signalerna som indikerade på smärta från barnen. Till 
barn som uppvisade ett smärtbeteende administrerade sjuksköterskor mer analgetika än till de 
barn som uppvisade smärta på en smärtskattningsskala. Det var dock inte alltid 
sjuksköterskorna tog någon hänsyn till beteendemässig förändring (Twycross, 2007a; 
Salanterä, Lauri, Salmi, & Aantaa, 1999; Van Hulle, 2005; Twycross, 2007b). 
 
Det som ovan nämnts gällande det tredje fyndet överrensstämmer bra med vad Olsson och 
Jylli (2001) beskriver. De belyser att sjuksköterskor har bedömt och fortfarande bedömer 
barns smärta genom att observera vitala tecken och observation av barns beteende. 
Sjuksköterskor förlitar sig allt för mycket på just den här formen av smärtbedömning. 
Twycross (2007a) belyser att barns klagande på smärta eller uttryck för att det gjorde ont, var 
det som ytterst påverkade sjuksköterskor i deras beslutsfattande gällande administration av 
analgetika. Sjuksköterskor använde sig av beteende förändring som en indikation på smärta. 
Tillexempel kunde en beteendemässig antydan till postoperativ smärta vara att barnen 
vaknade upp på natten och grät. Tesler, Holzemer och Savedra (1999) belyser också att 
sjuksköterskor främst uppmärksammar barn som tydligt uppvisar tecken på smärta. Vidare 
beskrivs det att det främst är gråt och skrik från barnen som sjuksköterskor uppfattar som ett 
tecken på att barn känner smärta. Detta stämmer inte överrens med vad Lindemann (1992) 
beskriver. Lindemann (1992) beskriver att det är vanligt att barn som känner smärta ligger 
stilla och tysta. Därför är det viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar barn som inte hörs 
eller inte rör på sig. Merkel och Malviya (2000) anser att det är bra att sjuksköterskor 
observerar beteendeförändringar hos barn med postoperativ smärta. Men författarna belyser 
att det är viktigt att dessa beteendeobservationer utförs efter speciella skalor som är gjorda för 
den formen av bedömning. 
 
Ett fjärde fynd som hittades i resultatet var att sjuksköterskor undvek att kommunicera med 
barnen om deras smärta. Detta ledde till att sjuksköterskor inte ville administrera analgetika 
förrän smärta påvisats. Sjuksköterskorna hade förutfattade meningar om hur ont barnen borde 
ha (Twycross, 2007b; Simons & Moseley, 2009). Detta stämmer överrens med vad Olsson 
och Jylli (2001) beskrivit. De belyser bland annat att sjuksköterskor förlitar sig för mycket på 
verbal och icke verbal kommunikation. Vidare stämmer detta bra överrens med vad Woodgate 
och Kristjanson (1996) beskriver. De belyser att sjuksköterskor inte är bra på att 
kommunicera med barn. Vid flera tillfällen visste de inte hur de skulle förklara för barnen vad 
olika ord och uttryck innebar. Van Hulle (2005) och Twycross (2007a) har beskrivit att mer 
än hälften av sjuksköterskorna ansåg att barnen överrapporterade sin smärta. Sjusköterskornas 
synsätt på barns smärta gjorde att sjuksköterskorna inte smärtbedömde barnen, detta kan vara 
anledningen till att sjuksköterskorna inte trodde på barnen när de berättade om sin smärta utan 
väntade på att barnen skulle visa att de hade ont genom beteendeförändringar. Edwinson 
Månsson och Enskär (2008) beskriver att smärttoleransen är olika hos olika barn. Därför ska 
smärtbehandlingen anpassas efter barnets acceptabla smärtnivå. För att säkerställa att en god 
kvalité uppnås med smärtbehandlingen måste aktiv ställning tas till om barnen upplever 
smärta. Detta görs lämpligen genom någon form av smärtskattningsinstrument. 
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SLUTSATS 
Resultatet i den här studien visar att det finns flera tillvägagångssätt när ett barn ska 
smärtbedömas. Sjuksköterskor har tillgång till hjälpmedel som olika smärtskattningsskalor att 
tillgå vid smärtbedömning av barn. De kan också bedöma barnens postoperativa smärta 
genom att observera förändringar i barnens beteende. I resultatet framgår det att 
smärtbedömningarna som sjuksköterskorna utfört hos barn med postoperativ smärta är 
bristfälliga. En orsak till det är att det inte finns någon bra kommunikation mellan 
sjuksköterskorna och barnen. En annan orsak är att smärtskattningsskalor som funnits på 
avdelningarna inte har använts kontinuerligt. En tredje orsak är att sjuksköterskorna har valt 
att bedöma barnens postoperativa smärta genom att observera beteendeförändringar. 
Resultatet i studien visar att barn måste låta mycket, tillexempel genom att gråta eller skrika, 
för att få uppmärksamhet och hjälp av sjuksköterskorna. I studiens resultat framgår det att 
sjuksköterskorna varken jobbar för att främja välbefinnandet hos de barn hon vårdar eller 
lindra den postoperativa smärta som barnen lider av. I den här studien har sjuksköterskans 
metoder till att smärtbedöma barn beskrivits. Metoderna skiljer sig och frågor som varför det 
skiljer sig växer fram. Det skulle vara bra om det kunde forskas kring orsaker till att det 
brister i smärtbedömningarna. 
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Bilaga 1 Smärtskattningsskalor 
 
VAS-skala (Arner, 1992) 
 

 
 

Den här bilden är framsidan och den är vänd mot barnet. Här graderar barnet sin smärta 
genom att föra det röda sträcket till den punkt som motsvarar barnets smärta.  
 

 
 

Det här är baksidan av skalan ovanför. Det är här som sjuksköterskorna läser av på vilken 
siffra det röda sträcket hamnar på.  
 
Wong-Baker skala (Wong, (1995). 
 

 
      No Hurt              Hurts Little Bit   Hurts Little More  Hurts Even More   Hurts Whole Lot       Hurts Worst 
 
Bieri (Brieri, Reeve, Champion, Addicoat & Ziegler, 1990). 

 
Det glada ansiktet längst till vänster betecknar ingen smärta och gradvis höger ökar smärtan 
ansikte för ansikte. 
 
Oucherskalan (Denyes & Villarruel,1990). 
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Bilaga 2 Artikelanalys 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 
Pain was not observed being 
assessed consistently; nurses 
appeared not to use pain 
assessment tools with any 
regularity nor did they seem to 
take account of behavioural or 
physiological indicators of pain 
(Twycross, A., 2007). 

Smärtan bedömdes inte 
kontinuerligt; Sjuksköterskor 
använde tillsynes inga 
smärthjälpmedel kontinuerligt och 
de tog inte hänsyn till 
smärtbeteenden. 

Smärtbedömningen var inte 
kontinuerlig. 

Bristande kontinuitet i 
smärtbedömningar. 

Only 34% of nurses indicated that 
they had some instrument in use. 
The most commonly used 
instrument was a “happy-sad 
face” typ of instrument. But even 
this instrument was used regularly 
by only 18% of the nurses 
(Salanterä, S., Lauri, S., Salmi, 
T.T., & Aantaa, R., 1999). 

Få av sjuksköterskorna 
tillkännagav att de använde en 
smärtskattningsskala ”happy-sad 
face” och ännu färre av 
sjuksköterskorna använde 
smärtskattningsskalan 
kontinuerligt. 

Smärtbedömningsinstrument 
användes inte kontinuerligt. 

Förhållningssätt till 
smärtskattningshjälpmedel. 

Nurses assess pain mainly by 
observing changes in a child’s 
behaviour. As many as 98% of the 
nurses used this method with all 
or many children experiencing 
pain (Salanterä, S., Lauri, S., 
Salmi, T.T., & Aantaa, R., 1999). 

98 % av Sjuksköterskorna 
bedömde förändringarna i barnets 
smärtbeteende som metod. 

Barns smärtbeteende. Observation av smärtbeteende. 

Participants’ views about pain 
management are likely to affect 
their practices (Twycross, A., 
2007). 

Deltagarnas synsätt av 
smärthanteringen påverkade 
utövandet. 

Synsättet påverkar 
smärtbedömningen. 

Individuell tolkning av 
smärtbedömning. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Twycross, A. What is the impact 

of theoretical 
knowledge on 
children’s nurse’s 
post-operative pain 
management 
practices? An 
exploratory study 

Nurse education 

today (2007) 

Att utforska om det 
finns något samband 
mellan sjuksköterskors 
teoretiska kunskap och 
kvalité av deras 
utövande. 

Kvalitativ studie Inget positivt samband hittades 
mellan sjuksköterskors nivå av 
teoretisk kunskap och i hur väl de 
faktiskt hanterade smärta. 
Sjuksköterskor använde inte sin 
teoretiska kunskap rutinmässigt i 
praktiken. 
 

Hög kvalitet 

Salanterä, S., Lauri, 
S., Salmi, T.T., & 
Aantaa, R. 

Nursing Activities 
and Outcomes of 
Care in the 
Assessment, 
Management, and 
Documentation of 
Children’s Pain 

Journal of Pediatric 
Nursing (1999) 

Att utforska 
sjuksköterskors 
bedömning och 
dokumentation av 
smärta hos barn. 

Kvalitativ studie Resultatet visar att sjuksköterskor 
främst bedömer smärta genom att 
observera barnets beteende och 
förändringar i fysiologin. 

Hög kvalitet 

Colwell, C., Clark, 

L. & Perkins, P. 

Postoperative use of 
pediatric pain scales: 
children’s self-
report versus nurse 
assessment of pain 
intensity and affect 

Journal of pediatric 
nursing (1996) 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
användning av 
pediatriska smärtskalor 
och att jämföra deras 
värderingar av barnets 
smärtintensitet och 
barnets egen 
redogörelse. 

Kvalitativ studie 36 % av sjuksköterskorna hade vid 
något tillfälle använt en pediatrisk 
smärtskala.  

Hög kvalitet 

Van Hulle Vincent, 
C. 

Nurses’ Knowledge, 
Attitudes, and 
Practices: Regarding 
Children’s Pain 

MCN, The American 
journal of maternal 
child nursing (2005) 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
kunskap och 
inställningar till att 
lindra barns smärta. 

Kvantitativ studie De flesta av sjuksköterskorna 
uppvisade kunskap och positiva 
inställningar om att lindra barns 
smärta men brist på kunskap gällande 
förekomsten av andningsdepression 
gjorde att de tänkte att barnen 
överrapporterade sin smärta. 

Hög kvalitet 
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Twycross, A. Children’s nurses’ 
post-operative pain 
management 
practices: An 
observational study 

International Journal 
of Nursing Studies 
(2007) 

Att förvissa sig om hur 
sjuksköterskor faktiskt 
hanterade post-
operativ smärta hos 
barn och om 
smärthanteringen 
utfördes i anslutning 
till tidigare bäst 
utövade riktlinjer. 

Kvalitativ studie Sjuksköterskor utvärderade inte 
rutinmässigt barnens smärta, ingen 
användning av icke farmakologiska 
metoder av smärtlindring som en 
vanlig utgångspunkt. 

Hög kvalitet 

Simons, J. & 

Moseley, L. 

Influences on 
nurses' scoring of 
children's post-
operative pain 

Journal of child 
health care (2009) 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
smärtskattning av 175 
barns postoperativa 
smärta. 

Kvalitativ studie När smärtinstrumentet var en del i en 
observationstabell, registrerade 
sjuksköterskor fler smärtvärden. 
Sjuksköterskors smärtskattning av 
barns smärta är bestämt påverkad av 
barn under fem års ålder och av dem 
som genomgott bukoperationer. 

Hög kvalitet 

Tesler, M. D., 
Holzemer, W. L., & 
Savedra, M. C. 

Pain Behaviors: 
Postsurgical 
Responses of 
Children and 
Adolescents 

Journal of Pediatric 
Nursing (1998) 

Att identifiera och 
redogöra uppenbara 
smärtbeteenden av 
barn och ungdomar 
under de tre första 
dagarna efter en 
operation och 
undersöka sambandet 
mellan beteende och 
egen redogörelse av 
smärtintensitet. 

Kvalitativ studie De fem mest observerade beteendena 
var lugn, upprätthöll en position, 
böjda armar och ben, stängda ögon 
och uppdragna knän. Alla barnen 
redogjorde att de kände smärta andra 
dagen postoperativt. Flera av barnen 
som låg i en position med ett lugnt 
uttryck, vid samma tid, redogjorde 
rimligt till svår smärta. 

Hög kvalitet 

Rømsing, J., Møller-
Sonnegard, J., 
Hertel, S. & 
Rasmussen, M. 

Postoperative pain 
in children: 
comparison between 
ratings of children 
and nurses 

Journal of Pain and 
Symptom 
Management (1996) 

Att undersöka 
sambandet mellan 
barnens skattning av 
sin egen smärta och 
sjuksköterskors 
skattning av barnens 
smärta på ett danskt 
sjukhus. 

Kvalitativ studie Vanligen underskattade 
sjuksköterskorna barnens smärta. 
Sjuksköterskorna var inte bra på att 
tyda barnens smärta. 

Hög kvalitet 


