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ABSTRACT 

Bakgrund Många barn i postoperativt skede är otillräckligt smärtlindrande. För att uppnå 

tillfredsställande smärtlindring bör konventionell smärtlindring kompletteras med flera 

ytterligare metoder. Barnets föräldrar har en viktig roll i den postoperativa smärtlindringen.  

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskans användning av icke-farmakologiska metoder för 

att lindra barn postoperativa smärta, på en vårdavdelning. 

Metod En littereraturöversikt med 14 vetenskapliga originalartiklar hämtade från 

databaserna Cinahl och PubMed.  

Resultat Sjuksköterskan använde sig av flera icke-farmakologiska metoder som komplement 

till farmakologisk smärtlindring. Sjuksköterskan tog hjälp av föräldrarna i omvårdnaden och 

uppmanar dem till att utföra icke-farmakologiska åtgärder själva. Sjuksköterskan upplevde 

olika hindrande och främjande faktorer gällande tillämpningen av icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder.  

Diskussion De icke-farmakologiska smärtlindringsmetoderna kräver små medel och oftast 

ingen teknisk kunskap. Föräldrarna skötte till stor del den icke-farmakologiska 

smärtlindringen. Tidsbrist och tung arbetsbelastning upplevs som det största hindret för 

nyttjandet av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. 

Slutsats Sjuksköterskan besitter kunskapen för att själv utföra eller stötta föräldrar i 

användningen av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. 

 

Nyckelord: barn, icke-farmakologiska metoder, omvårdnad, sjuksköterska. 
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BAKGRUND 

Barnet och smärtan 

Enligt Barnkonventionen (Unicef, 1989) definieras ett barn som en människa under 18 års 

ålder.  

Smärta i samband med procedur och efter procedur är vanligt hos barn (Lundeberg & Holm, 

2014, s. 155). International Association for the Study of Pain (2017) definierar smärta som en 

obehaglig sensoriskt och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada.  

Brasher et al. (2014) och He, Vehviläinen-Julkunen, Pölkki & Pietilä (2007) beskriver att 

behandlingen av barns postoperativa smärta är otillräcklig. Vidare beskriver Shrestha-Ranjit 

& Manias (2010) och Kozlowski et al. (2014) att smärta är vanligt hos barn och ofta en 

konsekvens av bristfällig strategi gällande smärtlindring, smärtskattning och 

dokumentation. En optimal strategi för smärtbehandling hos barn består av flera åtgärder 

som kompletterar varandra; både farmakologiska och icke-farmakologiska (Brasher et al., 

2014; Lundeberg & Holm, 2014, s. 155). Konsekvensen av otillräcklig smärtlindring över 

längre tid hos barn kan leda till hyperalgesi och kronisk smärta (Brasher et al. 2014). Kronisk 

smärta är associerat med ångest (De Heer, 2014) och ångest i sin tur förstärker 

smärtupplevelsen ytterligare (Socialstyrelsen, 2002). 

Icke-farmakologisk smärtlindring 

Enligt Wente (2013) är de icke-farmakologiska smärtlindringsmetoderna en viktig del i 

vården av barnet och bör implementeras i större utsträckning, antingen som komplement till 

farmakologisk smärtlindring eller som enskild metod beroende på typ och orsak till barnets 

smärta. Efter en operation väcks barnet ur narkosen på en barnuppvaksavdelning, där 

föräldrar med fördel kan vara med för att stötta och trösta barnet. När barnet är tillbaka på 

vårdavdelning bör personal med jämna mellanrum titta till barnet och göra en bedömning 

över hur ont barnet har (Bendt, 2016). Studier gällande farmakologisk smärtlindring av barns 

postoperativa smärta visar att smärtlindrande läkemedel är delvis effektivt och att den 

farmakologiska smärtlindringen behöver kompletteras med icke-farmakologiska metoder för 

att minska barns postoperativa smärta (Sutters et al., 2007).   
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Norrbrink & Lundeberg (2014, s. 101) beskriver icke-farmakologiska behandlingar under 

begreppet komplementärmedicinsk behandling och som kan användas inom ramen av 

svensk hälso- och sjukvård. Scalford et al. (2013) föreslår att man kan försöka distrahera ett 

barn när det upplever smärta, och på så sätt minska känslan av obehag och smärta hos 

barnet. Vidare beskrivs att värme eller kyla och musik är metoder som kan komplettera den 

farmakologiska smärtlindringen. Icke-farmakologiska metoder är inte ett alternativ istället 

för farmakologisk smärtlindring utan ett komplement då smärttillstånd kräver en 

kombination av åtgärder för att uppnå god effekt (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 102). 

Läkemedelsverket (2014) rekommenderar en smärtbehandlingsstrategi baserad på både 

farmakologiska och icke-farmakologiska metoder, detta för att minimera användande av 

potenta smärtlindrande läkemedel som innebär risker och biverkningar vilka kan påverka 

barn särskilt hårt.  

Föräldrarna 

Vid slutet av 1950-talet (Sainsbury, Gray, Cleary, Davies & Rowlandson, 1986) började man i 

den engelska sjukvården att inkludera föräldrar i omvårdnaden av sina barn i ett 

postoperativt skede. Föräldrarna fick från och med då stanna kvar på sjukhuset med sina 

barn under den tid de behandlades. Tidigare hade föräldrarna varit begränsade till korta 

besök. Att inkludera föräldrarna var enligt Sainsbury et al. (1986) ett naturligt steg i 

omvårdnadsutvecklingen då det i hemmet är en självklarhet att föräldrarna tar hand om, och 

vårdar barnet. Att föräldrarna får vara med barnet på sjukhuset ökar föräldrarnas 

möjligheter att inkluderas i vården av barnet. Om föräldrarna är närvarande minskar barnets 

stress och ökar dennes trygghetskänsla (Sainsbury et al., 1986). Att föräldrarna inkluderas 

mer innebär för sjuksköterskan att de istället kan fokusera på att planera omvårdnaden där 

de stöttar, guidar och till viss del utbildar föräldrar i hur de vidare kan vårda sitt barn 

(Sainsbury et al., 1986). Lyckas man involvera föräldrarna i vården gynnar det både barn och 

personal (Sainsbury et al., 1986) då det ger föräldrarna ökad autonomi och ökad förmåga att 

delta i beslutsfattandet kring barnets vård (De Melo, Ferriera, De Lima & De Mello, 2014). En 

kombination av föräldrarnas närvaro och konventionella smärtlindringsmetoder skulle 

kunna vara ett steg mot minskad smärta och förkortad tid på sjukhuset för barnet (Scalford 

et al., 2013).  
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Idag är det en självklarhet att föräldrar är delaktiga vid vård av sitt barn. Det är föräldrar 

som vårdnadshavare som tar ställning till behandling tillsammans med barnet. Barnet har 

rätt att ha med sig minst en närstående vid vistelse på avdelning (Karlsson Gadea, 2016). 

Sjuksköterskan 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är enligt ICN:s (2012) etiska kod att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det är sjuksköterskan som 

ansvarar och leder arbetet kring patientens omvårdnad där det praktiska arbetet utförs i 

team tillsammans med andra såsom läkare, sjukgymnaster men också närstående. 

Omvårdnaden ska riktas mot patientens grundläggande behov, dagliga upplevelser och 

inkluderar fyra dimensioner; den fysiska, psykosociala, andliga och kulturella (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan bör ha ett helhetsperspektiv på patientens 

sjukdomsbild och vårdsituation vilket inkluderar patientens behov och problem gällande 

kommunikation, kognition, andning, hygien, aktivitet, rörlighet, sömn, vila och smärta 

utöver omvårdnadens fyra dimensioner. Sjuksköterskan ska handleda och utbilda grupper, 

individer och inkluderar både patienter, medarbetare och närstående - som t ex föräldrar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee (1971, s. 16) beskriver att syftet med omvårdnad är att stötta en individ eller 

en familj för att förhindra eller hantera lidande. För att möjliggöra professionell omvårdnad 

behöver sjuksköterskan skapa mellanmänskliga relationer, dessa mellanmänskliga relationer 

karakteriseras av ett medmänskligt förhållningssätt där sjuksköterska och patient möts som 

individer, inte “sjuksköterska” och “patient” (Travelbee, 1971, s. 119). Den mellanmänskliga 

relationen skapar sjuksköterskan genom verbal och icke-verbal kommunikation med 

vårdtagaren och dennes familj. Travelbee beskriver kommunikationen som en process med 

vårdtagaren och familjen i centrum. Processen fortgår i varje möte och om det skapas en 

mellanmänsklig relation kan sjuksköterskan uppfylla syftet med omvårdnaden och därmed 

hjälpa individen och familjen genom lidande och smärta (Travelbee, 1971, s. 93–94). Vidare 

beskriver Travelbee (1972, s. 72) att smärta är en unik upplevelse för varje individ, den går 

inte att mäta, utan sjuksköterskan kan endast observera den effekten smärtan har på 

individen och hur upplevelsen av smärta kommuniceras av patienten. Travelbee beskriver 

att patienten är en del av en familj som oundvikligen kommer påverkas av dennes smärta, 
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mot bakgrund av detta var Joyce Travelbees omvårdnadsteori den valda referensram för 

denna litteraturundersökning.  

Problemformulering 

Det finns en problematik i att barn erhåller otillräckligt smärtlindring postoperativt vilket 

ger negativa konsekvenser för barn och deras anhöriga i vårdsammanhang. 

Allmänsjuksköterskor arbetar på vårdavdelningar dit barn kan förflyttas efter den 

perioperativa vården. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för patientens omvårdnad där 

målet är att lindra smärta och lidande. Sjuksköterskan har i sin profession flera verktyg som 

hen kan använda i omvårdnaden för att stötta barn och lindra smärta. Förhoppningen är att 

detta arbete ska kunna bidra till ökad kunskap om icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder som sjuksköterskan kan utföra inom ramen av sin profession. Denna 

litteraturstudie avser att undersöka vilka metoderna är och vilka faktorer som påverkar 

användande av dessa metoder. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans användning av icke-farmakologiska metoder för att 

lindra barn postoperativa smärta, på en vårdavdelning. 

METOD 

Litteraturöversikt 

Detta arbete är en litteraturöversikt. Friberg (2014a, s. 141–142) beskriver litteraturöversikten 

som ett verktyg för att skapa en översikt av rådande forskningsläge inom ett visst område 

och hur resultatet har framkommit. Polit & Beck (2016, s. 143) beskriver huvudsyftet som att 

sammanfatta, kritiskt utvärdera och inte endast beskriva det som gjorts och framkommit i 

resultatet. Friberg (2014a, s. 141–142) beskriver att litteraturöversikt är relevant för 

examensarbete på kandidatnivå och är ett bra sätt utveckla det systematiska arbetssättet.  

Inklusion-, exklusionskriterier 

De kriterier som vårt urval till denna uppsats baserades på var originalartiklar med 

kvalitativ-, kvantitativ- och mixad metod från en peer-reviewed tidskrift på svenska eller 

engelska. Inge tidsbegränsning gällande publiceringsår. Endast artiklar med perspektivet 
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från allmänsjuksköterskan på en vårdavdelning inkluderades då detta var relevant för syftet, 

detta för att utesluta specialister inom pediatrik och anestesi. Uppsatsen behandlar ett 

åldersspann på barn mellan 2–12 år.  Studier utan etiskt resonemang exkluderades. Studier 

gällande spädbarn och tonåringar exkluderades. Studier som bedömdes ha medelhög eller 

hög kvalitet efter granskning enligt Fribergs granskningsmall inkluderades.  

Litteratursökning 

De databaser som har använts i denna studie var PubMed och Cinahl. MeSH-termer och 

Cinahl headings användes primärt framför fritextsökning för att hitta artiklar inom valt 

område (se tabell 1). MeSH-termer som användes var ‘Nurses’, ‘Nurses role’, ‘Nursing’, 

‘Nursing role’, ‘Nursing staff, Hospital/education’ ‘Pain management’, ‘Pain, postoperative’, ‘Pain, 

postoperative/nursing’, ‘Pain, Postoperative/prevention and control’ och ‘Postoperative pain’. 

Kompletterande sökord i PubMed var ‘nurs*’ och ‘experience’ för att bredda sökningen i 

förhoppningen att få fler relevanta resultat. Cinahl-headings som användes var postoperative 

pain, analgesics, nursing role men också sökorden nurs* och non-pharma*. Analgesics användes i 

sökningen tillsammans med booleska termen not för att exkludera artiklar som handlade om 

analgetika, det vill säga farmakologisk behandling. En översikt av litteratursökningarna 

presenteras i tabell 1 och manuellt funna artiklar presenteras i tabell 2. Manuell sökning 

utfördes i referenslistor till funna artiklar i litteratursökningen. 

Efter sammanställning av artikelsökningar och exkluderande av dubbletter återstod 44 

artiklar som lästes inför kvalitetsgranskning. Totalt 16 artiklar kvalitetsgranskades.  

Efter granskningen exkluderades ytterligare 2 artiklar, en av dessa saknade etiskt 

resonemang och en artikel svarade inte mot syftet. Därmed inkluderades totalt 14 artiklar till 

det slutgiltiga resultatet. Fler än de 14 inkluderade artiklar syns i tabell 1 nedan då samma 

artiklar förekommit i flera sökresultat. 

 

Tabell 1 

Översikt av sökta artiklar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Resultat Urval Valda artiklar 
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Cinahl 

2018-09-03 

(MH "Postoperative 

Pain") AND nurs* 

NOT (MH 

"Analgesics") 

Peer Reviewed; 

Research Article; 

Age Groups: Child, 

Preschool: 2-5 years, 

Child: 6-12 years; 

Language: English, 

Swedish 

121 *121 

**47 

***23 

****7 

Celebioglu et al. (2015), 

He et al. (2015), He et al. (2008), 

He, Pölkki, Vehviläinen-

Julkunen et al. (2005), Pölkki et 

al. (2001), Pölkki et al. (2003), 

Twycross (2006) 

Cinahl 

2018-09-03 

(MH "Postoperative 

Pain") AND non-

pharma* 

Peer Reviewed; 

Research Article; 

Age Groups: Child, 

Preschool: 2-5 years, 

Child: 6-12 years; 

Language: English, 

Swedish 

16 *16  

**7  

***4 

****2 

*****1 

He, Jahja et al. (2010), He et al. 

(2011), 

Cinahl 

2018-09-03 

(MH "Postoperative 

Pain") AND (MH 

"Nursing Role") 

Peer Reviewed; 

Research Article; 

Age Groups: Child, 

Preschool: 2-5 years, 

Child: 6-12 years; 

Language: English, 

Swedish 

7 *7  

**4  

***2 

****1 

*****1 

He, Pölkki, Pietilä et al. (2005), 

PubMed 

2018-09-14 

("Pain, 

postoperative"[Mesh

]) AND "Nurse's 

Role"[Mesh] 

English, Swedish, 

Preschool Child: 2-5 

years, Child: 6-12 

years 

10 *10  

**6  

***2 

****1 

He, Lee et al. (2010) 

PubMed 

2018-09-14 

("Pain, 

Postoperative"[Mesh

]) AND 

"Nursing"[Mesh] 

English, Swedish, 

Preschool Child: 2-5 

years, Child: 6-12 

years 

122 *122 

**46 

***10 

****1 

*****3 

 

Twycross (2008) 

PubMed 

2018-09-03 

"Pain, 

Postoperative/nursin

g"[MeSH] 

English, Swedish, 

Preschool Child: 2-5 

years, Child: 6-12 

years 

132 *132 

**43  

***6 

****1 

*****5 

Twycross et al. (2013)  

PubMed 

2018-09-03 

(("Nursing"[Mesh]) 

AND ("Pain, 

Postoperative"[Mesh

])) AND "Pain 

Management"[Mesh] 

English, Swedish, 

Preschool Child: 2-5 

years, Child: 6-12 

years 

8 *8  

**7  

***6 

****0 

*****3 

 

PubMed 

2018-09-04 

"Pain, 

Postoperative"[Mesh

] pain AND nurs* 

AND experience 

English, Swedish, 

Preschool Child: 2-5 

years, Child: 6-12 

years 

80 *80  

**27  

***7 

****0 

*****3 

 

PubMed 

2018-09-04 

("Pain, 

Postoperative/preve

ntion and 

control"[MeSH]) 

AND "Nursing Staff, 

Hospital/education"[

MeSH Terms] 

English, Swedish, 

Preschool Child: 2-5 

years, Child: 6-12 

years 

5 *5  

**5  

***1 

****0 

*****1 
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*Artiklarnas titel lästes, ** Artiklarnas abstrakt lästes, *** Hela artikeln lästes, **** Artiklarna 

kvalitetsgranskades., *****Dubbletter 

 

 

Tabell 2 
Översikt manuell sökning 

  

Datum Antal funna träffar Författare, årtal 

2018-09-05 1 Pölkki, 2001 

 

Urval, relevans och kvalitetsgranskning 

Urvalet av artiklar delades upp i flera faser. 

Urval 1 

Initialt lästes samtliga titlarna gemensamt och utifrån artiklarnas titel avgjordes huruvida de 

kunde kvalificeras vidare i urvalsprocessen eller förkastas. Bedömdes artikelns titel som 

relevant för syftet behölls den till nästa urvalssteg.  

Urval 2 

I det andra urvalet lästes artiklarnas sammanfattning/abstract var för sig. Utifrån innehållet 

och efter diskussion behölls artikeln eller förkastades. Här tydliggjordes om artiklarna 

svarade mot syftet. 

Urval 3 

Artiklarna lästes i sin helhet och om de bedömdes huruvida de var relevanta för studiens 

syfte och enligt inklusion-, exklusionskriterierna. Extra fokus lades på att hitta relevanta 

delar i resultaten. 

Urval 4 

Artiklarna granskades enligt Fribergs granskningsmall. Med hjälp av de granskningsfrågor 

som presenteras i Friberg (2014b, s. 187–188) och ett kritiskt förhållningssätt, gjordes en 

bedömning av studiernas kvalitet. Begrepp för kvalitetsnivå för artiklar omnämns inte av 

Friberg (2014a, s. 147–148). Varje fråga i granskningsmallen besvarades och desto tydligare 

beskrivning gällande varje område; problemområde, syfte, teoretisk anknytning, metod, 
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resultat, diskussion och etiskt förhållningssätt; desto högre kvalitet ansågs artikeln hålla. 

Efter granskningen gjordes en sammanfattande slutsats där artiklarna bedömdes hålla låg, 

medelhög eller hög kvalitet i sin helhet. 

För att artiklarna skulle bedömas hålla hög kvalitet krävdes att majoriteten av frågorna 

skulle kunna besvaras tydligt och ha ett tydligt uttalat etiskt resonemang. Medelhög kvalitet 

uppnåddes genom att majoriteten av frågorna kunde besvaras på ett tillfredsställande sätt.   

Analys 

Analysen gjordes enligt Fribergs analysmetod (2014a, s. 148–150). 

Inledningsvis lästes artiklarna individuellt flertalet gånger för att skapa en helhetsförståelse. 

Sedan sammanfattades artiklarna på svenska, meningsbärande begrepp översattes inte för att 

undvika feltolkning. Översättning av begrepp gjordes vid skrivandet av det slutgiltiga 

resultatet. 

En översiktstabell (se bilaga 1) skapades för att lyfta fram relevant data och för att skapa 

struktur inför fortsatt analys. Med hjälp av översiktstabellen kunde likheter och skillnader 

tydligare ses i metod, urval, analysmetoder och teoretisk utgångspunkt. I detta skede gjordes 

inget med dessa likheter och skillnader utan endast observerades inför vidare analys. 

Artiklarna skrevs ut i pappersform, lästes ytterligare och färgkodades där likheter tilldelades 

samma färg. Tre övergripande kategorier blev därmed synliga. Med varje kategori som 

rubrik samlades sedan data från varje enskild artikel. Sedan bearbetades de enskilda 

resultaten till ett resultat utifrån de tre kategorierna.  

Etiska överväganden 

Polit och Beck (2017, s. 137) beskriver vikten av etiska överväganden gällande forskning på 

människor, åtgärder måste vidtas för att skydda deltagare och deras rättigheter. Genom hela 

arbetat har det strävats efter att lägga eventuell förförståelse åt sidan, att inte låta den 

påverka arbetet eller dess innehåll. Översättningar har gjort med stor försiktighet för att 

undvika feltolkning och förvrängning (se översättningar av de icke-farmakologiska 

metoderna i bilaga 2). Översättningar av meningsbärande begrepp gjordes i slutet av 

analysen för att ytterligare undvika misstag.  
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RESULTAT 

Resultatet av denna litteraturöversikt byggdes på 14 vetenskapliga artiklar. Tio utförda 

enligt kvantitativ metod, tre enligt kvalitativ metod och en studie med en mixad metod. Fyra 

av studierna var utförda i Singapore, tre i Kina, tre i Finland, två i England, en i Turkiet och 

en i Kanada. Resultatet presenteras i tre kategorier i figur 1. 

Figur 1 

 

Översikt över resultatets kategorier. 

Icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan utför 

Sjuksköterskorna i studierna av He, Lee et al. (2010), He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen & 

Pietilä (2005), Pölkki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä (2001), svarade på ett Likert-formulär 

där de angav om de alltid, nästan alltid, ibland, nästan aldrig eller aldrig använde sig av de olika 

icke-farmakologiska metoderna. Resultaten som presenteras var de där sjuksköterskorna 

svarat att de alltid eller nästan alltid använder sig av en specifik metod. 

De fem mest använda, enligt vad sjuksköterskorna uppgav, var förberedande information, 

distraktion, positionering, tröst/försäkran och beröring (se tabell 3) (He, Pölkki, Vehviläinen-

Julkunen et al., 2005; Pölkki et al., 2001; He, Lee et al., 2010). 

Enligt Pölkki et al. (2001) var de främst förekommande metoderna som sjuksköterskorna 

angav att de använde; stöttning med ADL, positionering, tröst/försäkran, förberedande 

information och beröring (se tabell 3). Sjuksköterskorna enligt He, Lee et al. (2010) använde 

sig mest av avslappning, andningsteknik, stöttning med ADL, tröst/försäkran och skapandet 

av trygg miljö. Enligt He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. (2005) använde sig 

sjuksköterskorna alltid eller nästan alltid av förberedande information, tröst/försäkran, 

skapandet av trygg miljö, distraktion och positionering. 

I studierna av He, Lee et al. (2010) och Pölkki et al. (2001) angav 99 % respektive 82 % av 

sjuksköterskorna att de alltid eller nästan alltid använder sig av stöttning med ADL som icke-

farmakologisk smärtlindringsmetod. Gällande stöttning av ADL svarade endast 9 % att de 
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sjuksköterskan uppmuntrar 
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Icke-farmakologiska metoder 

sjuksköterskan utför 
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alltid eller nästan alltid använder denna metod i He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. 

(2005).  

Tabell 3 Översikt för vilka icke-farmakologiska metoder som sjuksköterskan alltid eller nästan alltid använder. 

 

Pölkki et al. 2001 

n=162 (%) 

He, Lee et al. 2010 

n=134 (%) 

He, Pölkki, 

Vehviläinen-

Julkunen et al. 2005  

n=178 (%) 

Total 

n=474 

Metoder Alltid/nästan alltid Alltid/nästan alltid Alltid/nästan alltid  

Förberedande information 157 (97 %) 72 (54 %) 134 (75 %) 363 

Distraktion 99 (61 %) 101 (75 %) 109 (61 %) 308 

Andningsteknik 83 (51 %) 118 (88 %) 101 (57 %) 302 

Avslappning 71 (44 %) 119 (89 %) 96 (54 %) 287 

Positiv uppmuntran 100 (62 %) 78 (58 %) 16 (9 %) 194 

Visualisering 42 (26 %) 68 (51 %) 68 (38 %) 178 

     

Positionering 159 (98 %) 82 (61 %) 109 (61 %) 349 

Värme/kyla 21 (13 %) 82 (61 %) 36 (20 %) 138 

Massage 19 (12 %) 28 (21 %) 25 (14 %) 73 

Tens 0 (0 %) ej tillfrågat ej tillfrågat 0 

     

Tröst/försäkran 159 (98 %) 106 (79 %) 123 (69 %) 387 

Beröring 134 (83 %) 98 (73 %) 71 (40 %) 303 

Att vara närvarande 125 (77 %) 66 (49 %) 20 (11 %) 210 

Stöttning med ADL 160 (99 %) 110 (82 %) 16 (9 %) 286 

Skapandet av trygg miljö 112 (69 %) 102 (76 %) 117 (66 %) 331 

 

Enligt Celebioglu, Kücükoglu & Odabasoglu (2015) var de fem mest förekommande 

metoderna; uppmuntran, positionering, beröring, ventilera rummet och låta barnen ha ett 

önskvärt föremål bredvid dem (se tabell 4). Detta resultat har några likheter med He, Lee et 

al. (2010), He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. (2005) & Pölkki, Vehviläinen-Julkunen & 

Pietilä (2001), där även positionering och beröring förekommer bland de fem mest använda 

metoderna.  

Tabell 4 Icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan använder. (n = 143) 

Metod Antal (%)  
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Verbal uppmuntran 129 (90 %) 

Andningsteknik 87 (61 %) 

Uppmuntran med belöning 68 (48 %) 

Avslappning 68 (48 %) 

Fokusera på positivt tänkande 62 (43 %) 

Visualisering 41 (29 %)  

Läsa bok 20 (14%) 

Musik 16 (11 %)  

  

Positionering 122 (85 %) 

Ha ett önskvärt föremål bredvid dem 109 (76 %) 

Massage 63 (44 %) 

  

Beröring 118 (83 %) 

Närvaro 28 (20 %) 

  

Ventilera rummet 114 (80 %) 

Skapa en tyst miljö 84 (59 %) 

 

He, Jahja et al. (2010) och He, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Pölkki (2008) har undersökt 

användande av icke-farmakologiska metoder före och efter en utbildningsintervention (se 

tabell 5). Gemensamt för båda var att tröst/försäkran och skapandet av trygg miljö var med 

bland de fem mest använda icke-farmakologiska metoderna pre-test. Post-test var 

distraktion och tröst/försäkran bland de fem mest använda metoderna i båda studierna. 

Tabell 5 Icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan använder i ett pre- och post-test 

  (He, Jahja et al. 2010) 

(He, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Pölkki, 

2008) 

Metod Pre-test (n=108) Post-test (n=108) Pre-test (n=178) Post-test (n=181) 

     

Förberedande information x x 75 % 68 % 

Distraktion 3.92 4.07 61 % 69 % 

Andningsteknik 4.24 4.34 57 % 55 % 

Avslappning 4.23 4.27 54 % 49 % 

Positiv uppmuntran 3.53 3.85 9 % 67 % 

Visualisering 3.41 3.74 38 % 68 % 

     



 12 

Positionering 3.79 3.97 61 % 59 % 

Värme/kyla 2.92 3.29 20 % 20 % 

Massage 2.48 3.06 14 % 22 % 

Tens x x 0 % 4 % 

     

Tröst/försäkran 3.54 3.55 69 % 65 % 

Beröring 3.88 3.93 40 % 52 % 

Att vara närvarande 3.54 3.55 11 % 24 % 

Stöttning med ADL 4.3 4.22 9 % 18 % 

Skapa av trygg miljö 4.06 3.97 66 % 64 % 

1 - 5 = 1 aldrig 5 alltid. 

 

Twycross (2008) har undersökt hur sjuksköterskor prioriterar icke-farmakologiska åtgärder 

genom att jämföra vad de själva uppger att de gör, med vad de gör i praktiken via en 

observation. Samtliga sjuksköterskor uppgav att de tyckte det var väldigt viktigt eller viktigt 

med icke-farmakologiska åtgärder. Endast tre personer observerades använda icke-

farmakologiska metoder. De metoder som observerades användas var; visade en film, 

distraktion och “cuddle during procedure”. 

Twycross (2006) följde 13 sjuksköterskor under 185 timmar i deras arbete för att observera 

användande av icke-farmakologiska åtgärder. Distraktion var den enda icke-farmakologiska 

åtgärden som beskrevs och observeras användas en gång. Vid fyra andra tillfällen 

observerades användandet av andra icke-farmakologiska metoder. I de flesta fall användes 

inga icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder alls, varken av föräldrar eller 

sjuksköterskor. Twycross (2006) skrev att “Nurses were observed sitting around the nursing 

station rather than playing with, or talking to children on 16 occasions” (s. 875). 

I studien av Twycross, Finley & Latimer (2013) beskrivs ett begränsat användande av icke 

farmakologiska metoder. Sjuksköterskorna såg främst sin roll i smärtbehandlingen att 

administrera läkemedel medan övrig omvårdnad och icke-farmakologiska metoder ansågs 

tillhöra föräldrarna. 

Icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan uppmuntrar föräldrar att använda 

De fem vanligaste icke-farmakologiska smärtlindringsmetoderna som sjuksköterskorna 

uppmuntrade föräldrar att utföra var positionering, tröst/försäkran, distraktion, 

andningstekniker och att vara närvarande hos sitt barn. Ingen sjuksköterska i någon av dessa 
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tre studier angav att de uppmuntrade användande av tens (se tabell 6) (He et al., 2015; He, 

Pölkki, Pietilä et al., 2005; Pölkki, 2001). 

Tabell 6 Översikt av icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan uppmuntrar föräldrar att använda 

Metoder 

He et al. 2015 

n= 134 (1) 

He, Pölkki, Pietilä et 

al. 2005.  

n=178 (6) 

Pölkki 2001 

n=162 (9) 

Total 

n=474 

Distraktion 93 (69 %) 134 (75 %) 123 (76 %) 350 

Andningsteknik 107 (80 %) 105 (59 %) 105(65 %) 317 

Avslappning 104 (78 %) 112 (63 %) 87 (54 %) 303 

Positiv 

uppmuntran  74 (55 %) 125 (70 %) 60 (37 %) 259 

Visualisering 71 (53 %) 75 (42 %) 75 (46 %) 221 

     

Värme/kyla  49 (37 %) 36 (20 %) 54 (33 %) 139 

Massage 46 (34 %) 68 (38 %) 60 (37 %) 174 

Positionering 108 (81 %) 123 (69 %) 147 (91 %) 378 

Tens 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 

     

Trösta/försäkran 106 (79 %) 125 (70 %) 144 (89 %) 375 

Beröring 99 (74 %) 96 (54 %) 110 (68 %) 305 

Att vara 

närvarande 89 (66 %) 91 (51 %) 135 (83 %) 315 

Stöttning med ADL 106 (79 %) 109 (61 %)  215 

Skapa en trygg miljö 101 (75 %) 93 (52 %)  194 

 

He et al. (2011) visade i en studie hur sjuksköterskor uppmuntrade föräldrar att använda 

olika metoder före och efter en lärande intervention. Sjuksköterskorna har i ett Likert-

formulär svarat pre- och post-test hur ofta de uppmuntrat föräldrar till användande av olika 

metoder (se tabell 7). Det som de flesta svarade alltid på pre-test var positionering, 

andningsteknik, tröst/försäkran, avslappning och skapa en trygg miljö (se tabell 6). Post-test 

svarade flest alltid gällande andningstekniker, tröst/försäkran, beröring, skapa en trygg miljö 

och avslappning. Signifikanta skillnader pre- och posttest var det för metoderna massage och 

positiv uppmuntran. 20 % respektive 15 % fler svarade att de alltid använder massage 

respektive positiv uppmuntran i uppmuntrandet av icke-farmakologiska metoder till 

föräldrar. 
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Tabell 7 Översikt icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan uppmuntrar föräldrar att använda. 

Metoder pre-test (n=134) post-test (n=112) P (<0.05, * signifikant) 

Distraktion 93 (69 %) 86 (77 %) 0,250 

Andningsteknik 107 (80 %) 97 (87 %) 0,177 

Avslappning 104 (78 %) 92 (82 %) 0,428 

Positiv uppmuntran 74 (55 %) 86 (70 %) 0,025* 

Visualisering 71 (53 %) 68 (61 %) 0,246 

    

Värme/kyla  49 (37 %) 48 (43 %) 0,360 

Massage 46 (34 %) 60 (54 %) 0,003* 

Positionering 108 (81 %) 91 (81 %) 1 000 

Tens x x  

    

Tröst/försäkran 106 (79 %) 96 (86 %) 0,187 

Beröring 99 (74 %) 93 (83 %) 0,091 

Att vara närvarande 89 (66 %) 87 (78 %) 0,065 

Stöttning med ADL 106 (79 %) 93 (94 %) 0,515 

Skapa en trygg miljö 101 (75 %) 92 (82 %) 0,216 

    

I en observationsstudie av Twycross (2006) observerades endast två sjuksköterskor 

uppmuntra föräldrarna att kontakta dem om deras barns smärta inte minskade efter 

smärtlindringsåtgärd. Vidare beskrevs att föräldrar inte alltid uppmuntrades att vara 

delaktiga i smärtlindringen av sitt barn, oavsett vilken typ av smärtlindring det handlande 

om.  

Hindrande och främjande faktorer för tillämpningen av icke-farmakologiska 

metoder 

I tvärsnittsstudier av He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. (2005) med 178 deltagare och 

Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, (2003) med 162 deltagare har de tittat på 

faktorer som påverkar användande av icke-farmakologiska metoder vid vård av barn. He et 

al. (2005) skrev dock endast om hindrande faktorer medan Pölkki et al. (2003) beskrev både 

hindrande och främjande faktorer.  

He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. (2005) påvisade att det enskilt största hindret till 

användande av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder var tung 
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arbetsbelastning/sjuksköterskebrist (94 %, n=167). Enligt Pölkki et al. (2003) angav 47,3 % av 

sjuksköterskorna att detta var ett hinder. 

 Pölkki et al (2003) beskrev hur tid och arbetsbelastning även fungerade som en främjande 

faktor och 51,4 % angav att om det fanns tid och arbetsbelastningen inte var tung främjade 

det dem i användande av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder.  

Sjuksköterskans kompetens, kunskap, inställning och osäkerhet var både hindrande och 

främjande. He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. (2005) visade att 63 % svarade att de såg 

bristfällig kunskap som ett hinder. I studien av Pölkki et al. (2003) ansågs sjuksköterskorna 

att deras osäkerhet vara ett hinder av 22 %. Av sjuksköterskorna beskrev 23,4 % respektive 

39 % att kompetens och inställning var främjande faktorer för användande av icke-

farmakologiska metoder. 

Enligt He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. (2005) svarade 4,5 % av sjuksköterskorna att 

föräldrars bristande stöd var ett hinder och 72 % enligt Pölkki et al. (2003) såg föräldrarnas 

deltagande som en främjande faktor. 

He, Pölkki, Vehviläinen-Julkunen et al. (2005) beskrev att 60 % har svarat att icke-

farmakologiska metoder inte var en del av det konventionella metoderna där de arbetar och i 

Pölkki et al (2003) har 55,7 % svarat begränsad användning av smärtlindrande metoder. 

I studie av He, Jahja et al. (2010) med 108 deltagare har sjuksköterskor svarat på ett formulär 

gällande vilka hindrande faktorer som fanns för tillämpningen av icke-farmakologiska 

metoder före och efter en utbildningsintervention (se tabell 8). Både före och efter 

utbildningen var de två vanligaste hindrande faktorerna enligt sjuksköterskorna tung 

arbetsbelastning/tidsbrist och barns oförmåga att samarbeta.  

Tabell 8 Hindrande faktorer för tillämpning av icke-farmakologiska metoder före och efter 

intervention. (n=108) 

Faktorer pre-test post-test 

Tung arbetsbelastning/tidsbrist 70 % 60 % 

Barns oförmåga att samarbeta 69 % 70 % 

Brister i föräldrarnas deltagande i icke-farmakologiska 

metoder 42 % 54 % 

Brister i materiella tillgångar 42 % 34 % 

Brister i erfarenheter gällande icke-farmakologiska metoder 38 % 32 % 
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Brister i riktlinjer gällande icke-farmakologiska metoder. 38 % 29 % 

Kulturella och personliga åsikter gällande smärta och 

smärtlindring 37 % 40 % 

Uppgiftsorienterad organisationsmodell 31 % 36 % 

Brist på kunskap om icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder 30 % 25 % 

Föreställning att föräldrar ska delta i det icke-farmakologiska 

smärtlindringsarbetet 27 % 31 % 

Föreställning att sjuksköterskans primära uppgift är att 

administrera läkemedel 21 % 26 % 

Bristande tilltro till effekten av icke-farmakologisk 

smärtlindring 11 % 12 % 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Initialt i artikelsökningarna var publiceringsår en avgränsning; artiklar vars publicering inte 

var äldre än 10 år inkluderades. Vid läsning av funna artiklar från tidiga sökningar 

hänvisades det till äldre liknande studier och därför togs tidsbegränsningen bort för att 

undvika bortfall av artiklar relevanta för syftet, oberoende av publiceringsår.  

Flera artiklar valdes bort i urvalen av olika anledningar. Den vanligaste anledningen var att 

artikeln inte belyste sjuksköterskans perspektiv. Andra anledningar var till exempel att 

studierna var översikter, meta-analyser eller berörde endast farmakologisk smärtbehandling. 

Ytterligare begränsningar eller fler sökord hade resulterat i ett mindre urval vilket hade 

underlättat urvalsprocessen. 

Sökningarna blev relativt stora då de primära sökningarna gällde smärta/postoperativ 

smärta och inte specifikt icke-farmakologisk smärtlindring. Dessa mer omfattande sökningar 

gjordes för att inte begränsa urvalet av artiklar gällande endast icke-farmakologisk 

smärtbehandling utan om generell smärtbehandling där både icke-farmakologi och 

farmakologi är beståndsdelar. Begreppet “icke-farmakologi” användes inte i samtliga 

sökningar då det ej finns som MeSH-term eller Cinahl-heading. Polit & Beck (2016, s. 92–95) 

beskriver att det finns en styrka i att använda MeSH-termer eller Cinahl-headings, används 

de inte kan relevant data försvinner (Polit & Beck s. 92–95).  

Det var en utmaning att hitta artiklar som primärt tog upp allmänsjuksköterskans 

användning och erfarenheter då det finns otydligheter i olika länders benämning av 
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sjuksköterskans utbildningsgrad. I urvalsprocessen exkluderades de artiklar som handlade 

om specialistsjuksköterskor.  I samtliga artiklar förekommer specialister i viss mån men de 

utgjorde aldrig en majoritet av underlaget. Liknande problem gäller åldern på barnen i 

fåtalet av studierna. Det fördes liknande resonemang där, spädbarn eller tonåringar förekom 

ibland men var i förhållande få till antalet. 

Flera av artiklarna i resultatet har samma huvudförfattare, det är primärt He, Pölkki och 

Twycross. Det finns flera alternativ och omständigheter som gör att detta blivit resultatet av 

de sökningar som gjorts. Enligt Shin (2009) är det vanligt i t ex meta-analyser att samma 

författare förekommer i sökresultaten vilket kan (1) bero på att forskare vill vara experter 

inom ett smalt/specifikt område och producerar därför många studier inom ett specifikt 

område och (2) att man idag forskar inom smalare områden än tidigare. 

Utifrån Shin (2009) resonerades kring två omständigheter; (1) det är ett begränsat/smalt 

forskningsområde och He, Pölkki och Twycross utgör stor del inom detta smala 

forskningsområde, samt (2) för snäva sökningar vilket givit detta resultat. Om man 

exkluderar artiklar på grund av att de är skrivna av samma författare kan man gå miste om 

relevant data (Shin, 2009). Att samma huvudförfattare står bakom flera av artiklarna där 

liknande metod använts kan resultera i ett mer homogent resultat i jämförelse med artiklar 

skrivna av olika författare som använt sig av helt olika metoder (Shin, 2009). Hade 

litteraturöversiktens syfte haft ett bredare perspektiv hade även resultatet blivit bredare där 

samma huvudförfattare troligtvis inte förekommit i samma utsträckning.  

Flera av studierna utgår från samma Likert-formulär för att se vilka resultaten blev för en 

annan population. Detta gör man enligt Polit & Beck (2016, s. 244) för att se om vad man får 

för resultat i en annan kontext med samma studie då studier med högre kvalitet måste 

kunna replikeras. 

Studierna är utförda i Finland, Kina, Singapore och Kanada, detta gör att det inte är 

generaliserbart för resten av världen. 

Inledningsvis fanns det en farhåga att hamna bland alternativ-medicin gällande arbetet med 

icke-farmakologi. Det visade sig vara fel då icke-farmakologi beskrevs av de som forskar på 

det som ett komplement till farmakologiska metoder. 
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Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat har tre övergripande teman/kategorier: 

- Icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan utför 

- Icke-farmakologiska metoder sjuksköterskan uppmuntrar föräldrar att använda 

- Hindrande och främjande faktorer för tillämpningen av icke-farmakologiska metoder. 

Utifrån resultatet kan man se att de åtgärder som sjuksköterskan gör är relativt enkla 

omvårdnadsåtgärder som kan utföras med/utan utbildning av allmänsjuksköterskor, 

föräldrar och specialister. De åtgärder, som uppfattas som relativt enkla som till exempel 

positionering, tröst och beröring, kräver små resurser och är åtgärder där man använder sin 

personlighet och medmänsklighet. Vissa metoder är mer komplicerade och kan behöva 

ordination från läkare eller annan profession, exempelvis tens. 

I resultatet ser man att tens, massage, positiv uppmuntran, visualisering och att vara 

närvarande var de minst använda metoderna. I endast en av studierna beskrevs ett väldigt 

begränsat användande av tens; det är en åtgärd som är mer komplicerad att utföra och till 

exempel i Sverige krävs det ordination från fysioterapeut eller läkare (Arhammar, 2016). Den 

ytterligare komplexitet och eventuell ordination kan ses som hinder för att använda metoden 

och resonerar att det är därför tens används ytterst lite. De övriga metoderna uppfattas som 

enklare metoder men används ändå i liten utsträckning.  

Resultatet visar att positiv uppmuntran var en av de minst använda metoderna. Efter en 

utbildning ökade användande av positiv uppmuntran markant. Ett resonemang kring att 

ökad kunskap om vilka metoder som finns kan öka användande av icke-farmakologiska 

metoder fördes. Sjuksköterskans utbildning fokuserar främst på praktiska moment framför 

interaktionen mellan människor; sjuksköterskan får lära sig medicintekniska handlag 

framför t ex positiv uppmuntran som är del av interaktionen med patienten (Travelbee, 1971, 

s. 45).  

De metoder som föräldrar i störst utsträckning uppmanades att använda var positionering, 

tröst/försäkran, distraktion, andningstekniker och att vara närvarande hos sitt barn. Enligt 

He, Pölkki, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen (2006) använder föräldrar främst enkla metoder 

och därmed mottagliga för sådana. De mest uppmanade metoderna är också några av de 

mest använda metoderna sjuksköterskorna själva använder sig av. Sainsbury et al. (1986) 
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skriver att föräldrar bör inkluderas då det tillhör föräldrarnas natur att vårda barnet. En 

reflektion är att sjuksköterskan i mindre utsträckning uppmanar till stöttning med ADL och 

skapandet av en trygg miljö - som kan upplevas som enklare metoder - kan bero på att 

sjuksköterskan anser det tillhöra förälderns ansvar som vårdare av barnet då sjuksköterskan 

ser sin roll som att bistå med farmakologisk smärtlindring (Twycross & Finley, 2014). Att 

endast 1 av 10 sjuksköterskor stöttade med ADL i en studie skulle kunna bero på att 

sjuksköterskorna ser detta som föräldrarnas ansvar. Det skiljer sig från det övriga resultatet 

vilket kan ha många förklaringar; stöd från föräldrar, annan kultur eller andra rutiner. 

Resultatet visar signifikanta skillnader i hur mycket sjuksköterskorna uppmuntrade 

föräldrarna att använda massage och positiv uppmuntran före och efter en utbildning. Ett 

resonemang kring att sjuksköterskorna lärde sig att massage är en effektiv metod men ansåg 

det mer lämpligt att föräldrar utför massage framför sjuksköterskorna själva fördes; då 

sjuksköterskorna ser föräldrarna som primär vårdare på sjukhus av sina barn. Barnet känner 

en ökad trygghet och minskad stress av föräldrarnas närvaro (Sainsbury et al., 1986). En egen 

reflektion kring detta är att massage är lämpligast för föräldrar att utföra då det är mer 

intimt än andra metoder och man måste se till barnets känsla av trygghet och stressnivå. 

Stort fokus läggs på praktiska moment under sjuksköterskeutbildningen medan 

interaktioner mellan människor och skapandet av mellanmänskliga relationer får mindre 

utrymme. Sjuksköterskan kommer då bli mer fokuserad på att utföra olika praktiska 

moment som t ex ordinerats av läkare framför att interagera med patienten, se till hens 

behov och vad som ytterligare bör göras för att minska lidandet. Sjuksköterskans roll är att 

assistera den sjuke men om många praktiska moment måste utföras kan sjuksköterskan 

fastna i en spiral av praktiska moment och blir uppgiftsorienterad istället för 

personorienterad. Undviker sjuksköterskan en spiral av praktiska moment att utföra finns 

utrymme för att skapa mellanmänskliga relationer (Travelbee, 1971, s. 45).  

I resultatet beskrivs att det största hindret till användande av icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder är tung arbetsbelastning/sjuksköterskebrist. En egen reflektion är att 

vid tung arbetsbelastning skulle det kunna vara så att sjuksköterskan fastnar i spiralen som 

beskrivs ovan av Travelbee (1971, s. 45) och därmed utför de praktiska momenten istället för 

att se personen och hens egentliga behov. Dobnik, Maletič & Skela-Savič (2018) påvisar att 
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stress är en faktor som påverkar mängden vård och kvaliteten på vården en sjuksköterska 

ger, men att det även leder till minskad effektivitet och ökad personalomsättning.   

I resultatet beskrivs hur tid och arbetsbelastning även fungerar som en främjande faktor, om 

det inte är tidsbrist och tung arbetsbelastning främjas nyttjande av icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder. Det går därför att anta att om en stressfri arbetsmiljö möjliggörs kan 

det leda till en mer omfattande smärtlindring då sjuksköterskan kan arbeta mer 

personorienterat.   

Sjuksköterskan erhåller kunskapen om flera av de icke-farmakologiska smärtlindring 

metoderna som nämns i resultatet under sjuksköterskeutbildningen, mer kunskap är dock 

alltid att föredra. 

SLUTSATS 

Som ett komplement till den farmakologiska smärtlindringen använder sjuksköterskan flera 

icke-farmakologiska metoder i varierad utsträckning. Sjuksköterskan erhåller hjälp av 

föräldrarna i omvårdnaden och uppmanar dem till att utföra icke-farmakologiska åtgärder 

själva. Sjuksköterskan upplever generellt både hindrande och främjande faktorer gällande 

tillämpningen av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. Sjuksköterskan besitter 

kunskapen och har verktygen för att kunna utföra icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder. Förslag på vidare forskning är att undersöka utsträckningen av 

svenska sjuksköterskors nyttjande av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder samt 

deras attityder till icke-farmakologiska metoder. 
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 Syfte Metod/urval/analys  Teoretisk utgångspunkt Från sökning   

Celebioglu, A., Kücükoglu, 

S. & Odabasoglu, E. 

 

Turkish Nurses' Use of 

Nonpharmacological 

Methods for Relieving 

Children's Postoperative 

Pain.  

 

Alternative therapies in health 

and medicine,  

 

2015 

The purpose of the current study 

was to asses the use of 

nonpharmacological methods by 

Turkish nurses to relieve 

postoperative pain in children. 

Kvantitativ 

 

Deskreptiv-, tvärtsnittsstudie 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Enkäter & 

bedömningsverktyg för 

smärta (VAS). 

 

Sjuksköterskor (n=143) på två 

sjukhus och fyra avdelningar 

som vårdat barn i 

postoperativt skede.  

 

Deskriptiv statistik.  
Chi-square test. 

 

 Smärta och stress är vanligt 

förekommande hos barn som genomgår 

operation. Icke-farmakologiska metoder 

utgör en viktig del i smärtbehandlingen av 

pediatiska patienter. Få studier i ämnet har 

gjorts på pediatriska kirurgavdelningar. 

1, 3  

He, H. G., Jahja, R., Lee, T. 

L., Neo Kim Ang, E., 

Sinnappan, R ., Vehviläinen-

Julkunen, K. & Fai Chan, M. 

 

Nurses’ use of non-

pharmacologial methods in 

children’s  postoperative 

The aim of the study was to examine 

the impact of an educational 

intervention in pain management on 

nurses’ selfreported use of non-

pharmacological methods for 

children’s postoperative pain relief 

and their perceptions of barriers that 

limit their use of these methods. 

Kvantitativ 

 

En  kvasiexperimentell 

(intervention utan 

annan/kontrollgrupp) 

engruppsstudie med pre- och 

posttest.  

 Det är bevisat att icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder är effektivt på 

smärta, dock har flertalet hinder i 

utförandet kunnat påvisas. Att utbilda 

sjuksköterskor har visats vara en effektiv 

strategi för att kunna undvika dessa 

hinder. Fåtalet har undersökt effekten av 

en utbildningsintervention. 

2, 5, 6  



 

pain management: 

educational intervention 

study. 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

2010 

 

 

Bekvämlighetsurval  

 

Enkätundersökning 

 

Sjuksköterskor och delvis 

specialister (n=108) från två 

sjukhus och sju avdelningar 

med minst 3 månaders 

erfarenhet.  

 

Wilcoxon Signed Rank test. 
Mc Nemar test.  

He., H. G., Jahja, R., 

Sinnappan, R., Neo Kim 

Ang, E., Lee, T. L., Fai Chan, 

M. & Vehviläinen-Julkunen, 

K.  

 

Singaporean nurses’ 

provision of guidance to 

parents on non-

pharmacological 

postoperative pain-relief 

methods: An educational 

intervention study. 

 

Nursing and Health Sciences,  

 

2011 

The purpose of this study was to 

desribe and compare 

singaporeanska nurses provision 

of guidance on the use of 

nonpharmacological methods of 

pain relief to parents for their 

school-aged childs postoperative 

pain before and efter an 

education intervention. 

Kvantitativ 

 

Deskriptiv Kvasiexprimentell 

engrupp pre- post test.  

 

Bekvämlighetsurval 

 

Enkätundersökning 

 

Sjuksköterskor (n=134) 

svarade på en enkät 20. 

Sjuksköterskor (n=112) 

svarade på samma enkät 

.Alla sjusköterskor hade 

minst 3 månaders erfarenhet. 

Ej nödvändrigtvis samma 

 Barns postoperativa smärta otillräckligt 

lindrad då komplex. 

Smärtbehandlingsstrategierna bör ha flera 

delar; farmakologisk, icke-farmakologisk, 

för att lyckas. Föräldrar förväntas delta 

men saknar ofta tillräcklig kunskap om 

icke-farmakologiska metoder där 

sjuksköterskan kan vara ett stöd och källa 

för information. Samtidigt är 

sjuksköterskans kunskap kring icke-

farmakologiska metoder ett hinder. Man 

hittar inga tidigare studier som tittat på 

huruvida utbildning av sjuksköterskan 

ökar deras förmåga att störra föräldrarna i 

att delta i vård av barnet. 

2, 7, 9  



 

sjusköterskor svarade på 

båda formulären. 

 

Deskriptiv statistik. 
Cronbach’s alpha. 
Chi-Square test. 
 

He, H. G., Klainin-Yobas, P., 

Sinnappan, R. & Wenru, W.  

 

Nurses Provision of Parental 

Guidance Regarding School-

Aged Children’s 

Postoperative Pain 

Management: A Descriptive 

Correlation Study.  

 

Pain Management Nursing 

 

2015 

The aims of this study were to 

examine nurses perceptions of 

providing prepatory information 

and nonpharmacological methods to 

parent and how their demographics 

and perceived knowledge adequacy 

of nonpharmacological methods 

influencing this guidance. 
 

Kvantitativ 

 

Deskriptiv 

korrelationsstudie. 

Tvärtsnittsstudie. 

 

Bekvämlighetsurva 

 

Enkätundersökning 

 

Sjuksköterskor (n=134) som 

arbetat på en pediatrisk 

avdelning på sju olika 

sjukhus i 3 månader eller mer 

inkluderades.  

 

Deskriptiv statistik.  
T-test. 

 Att engagera föräldrarna i 

smärtbehandlingsstrategierna kring barnet 

är viktigt för ett lyckat resultat. 

Möjligheterna för detta ökar om 

föräldrarna har adekvat kunskap och 

tillgång till nödvändig information. 
Få studier har undersökt hur 

sjuksköterskor tillhandahåller denna 

kunskap och stöttar föräldrar. 

1, 7, 8  

He, H. G., Lee, T. L., 

Sinnappan, R., Vehviläinen-

Julkunen, K, Pölkki, T. & 

Neo Kim Ang, E. 

The purpose of this study was to 

examine Singapore nurses’ use of 

nonpharmacological methods for 

school-aged children’s postoperative 

Kvantitativ 

 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 

 Det blir allt vanligare med icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoder 

och sjuksköterskor kan inte bara luta sig 

mot farmakologisk smärtlindring. Det 

4, 5, 6, 8  



 

 

The use of 

nonpharmacological 

methods for children’s 

postoperative pain relief: 

Singapore nurses’ 

perspectives. 

 

Journal for Specialists in 

Pediatric Nursing, 

 

2010 

pain relief and factors related to 

their use. Specially, the following 

research question were posed: (a) 

What nonpharmacological methods 

do Singapore nurses use to alleviate 

school-aged children’s postoperative 

pain? (b) What background factors 

are related to their use of 

nonpharmacological methods?”  

 

 

Bekvänlighetsurval 

 

Enkätundersökning 

 

Sjuksköterskor (n=134) på två 

sjukhus och sju avdelningar 

som hade arbetat i minst 3 

månader.  

 

Deskriptiv statistik.  
Mann-Whitney U test. 
Krusal-Wallis test. 

 

 

 

 

 

 

behövs en bredare syn på smärtlindring. 

Det finns bristfällig information om 

Singaporeanska sjuksksköterskors 

användande av icke-farmakologiska  
smärtlindringsmetoder.  

He. H. G., Pölkki, T., Peitilä, 

A. M. & Vehviläinen-

Julkunen, K. 

 

A survey of Chinese nurses’ 

guidance to parents in 

children’s postoperative 

pain relief.  

 

The purpose of this study was to 

describe parental guidance provided 

by Chinese nurses regarding non-

pharmacological methods in 

childrens surgical pain relief and 

factors related to this. Research 

questions were: 
- (1) what kind of prepatory 

information do chinese nurses 

provide to parents? 
- (2) what non-pharmacological 

Kvantitativ  

 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Enkätundersökning 

 

 Föraldrars bidrag i 

smärtbehandlingsstrategier är viktig och 

som på senare tid uppmuntras. Det 

har  påvisats att föräldrar har otillräcklig 

kunskap men samtidigt vet man lite om 

hur föräldrar guidas/engageras i det det 

icke-farmakologiska 

smärtbehandlingsstrategierna. 

3  



 

Journal of Clinical Nursing 

 

2005 

methods do nurses guide parents to 

use for their childs postoperative 

pain relief? 
- (3) how are chinese background 

factors related to their provision of 

guidance to parents in childrens 
 

Sjuksköterskor (n=187) på 

fem sjukhus och tolv 

kirurgavdelningar som 

vårdat barn. 

 

Deskriptiv statistik 
Cronbach’s Alpha 
Chi-Square test.  

He, H. G., Pölkki, T., 

Vehviläinen-Julkunen, K. & 

Pietilä, A. M. 

 

Chinese nurses’ use of non-

pharmacological methods in 

children’s postoperative 

pain relief 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

2005 

The aim of this study was to describe 

Chinese nurses’ use of non-

pharmacological methods for 

relieving 6- to 12-year-old childrens 

postoperative pain, and individual 

and institutional factors related to 

this 

Kvantitativ  

 

Deskriptiv tvärsnittssudie 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Enkätundersökning 

 

Sjuksköterskor (n=187) på 

fem sjukhus och tolv 

kirurgavdelningar som 

vårdat barn. 

 

Deskriptiv statistik 
Cronbach’s Alpha. 
Kruskal-Wallis test. 
Chi-Square test..  

 Ickefarmakologiska 

smärtlindringsmetoder har bevisats vara 

effektiva för att lindra barns postoperativa 

smärta , både fristående och i kombination 

med farmakologiska metoder. Kunskapen 

om Kinesiska sjuksköterskors användande 

av icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoder är begränsad.  

1, 2, 6  

He. H. G., Vehviläinen-

Julkunen, K., Pietilä, A. M. & 

Pölkki, T.  

 

The purpose of this study was to 

describe and compare nurses’ use of 

nonpharmacological methods for 

management of postoperative pan in 

children between 2002 and 2004, 

Kvantitativ 

 

Deskriptiv. 

Kvasiexprimentell pre- och 

 Postoperativ smärtlindring viktig för 

vårdkvaliteten för barn. Det har visat sig 

att  sjuksköterskor använder 

smärtskattning i begränsad omfattning och 

barn är fortsatt otillräckligt 

1, 6  



 

Increasing Nurses’ 

Knowledge and Behavior 

Changes in 

Nonpharmacological Pain 

Management for Children in 

China.  

 

Journal of Nursing Care 

Quality 
2008 

 

with implementation of a pain 

education program. 
post-test.  

 

Bekvämlighetsurval 

 

Enkätundersökning 

 

Sjuksköterskor (n=178) 

svarade på en enkät 2002. 

Sjuksköterskor (n=181) 

svarade på samma enkät 

2004. Ej nödvändrigtvis 

samma sjusköterskor.  

 

Deskriptiv statistik.  
Mann.Whitney U test.  

smärtlindrande. Hinder enligt tidigare 

studier är otillräcklig kunskap/utbldning. 

       

Pölkki, T.  

 

Nurses’ perceptions of 

parental guidance in 

pediatric surgical pain relief.  

 

International Journal of 

Nursing Sciences,  

 

2001 

The aim of this staudy was to 

describe nurses perception of how 

they guide parents in th releif of 

their childs (8-12) surgical pain in 

the hospital, and factors related to 

this function. 

Kvalitativ 

 

Tvärsnittstudie 

 

Enkätundersökning 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Sjuksköterskor (n=162) som 

jobbade på pediatriska 

kirurgavdelningen på något 

av finlands fem 

 Att föräldrar engageras delta i vården är 

utbrett i Europa vilket ger fördelar för 

båda föräldrar, barn och vården. Studier 

på detta visar att sjuksköterskor ger 

otillräcklig information/stöttning till 

föräldrarna. Man använder inte föräldrarn 

tillräckligt som resurs i 

smärtbehandlingsstrategierna icke-

farmakologiska del. 

sekundärsökning  



 

universitetssjukhus.  

 

Deskriptiv statistik 
Krusall-Wallis test. 
Chi-Square test.  

Pölkki, T., Laukkala, 

H.,Vehviläinen-Julkunen, K. 

& Pietilä, A. M. 

 

Factors influencing nurses’ 

use of nonpharmacological 

pain alleviation mathods in 

pediatric patients. 

 

Scandenavian Journal of 

Caring Sciences 

 

2003 

 

The purpose of this study is to 

describe the factors that promote and 

hinder Finnish nurses use of 

nonpharmacological methods in 

children (8-12 years old) surgical 

pain relief, and demographic 

variables related to this in hospital 

setting. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittstudie 

 

Bekvämlighetsurval 

 

Enkätundersökning 

 

Sjuksköterskor (n=162) som 

jobbade på pediatriska 

kirurgavdelningen på något 

av finlands fem 

universitetssjukhus.  

 

Deskriptiv statistik 
Faktorsanalys 
Spearmans 

korrelationscoefficient 

 Sjuksköterskan nyckelroll i 

smärtbehandlingsstrategin medan studier 

visar att strategierna är fortsatt 

otillräckliga. Tidigare studier begränsade 

till att undersöka den farmakologiska 

dimensionen. Smärta är en sensorisk och 

känslomässig upplevelse och kräver mer 

än bara smärtlindrande läkemedel. 

1, 5, 8, 9  

Pölkki, T., Vehviläinen-

Julkunen, K. & Pietilä, A. M.  

 

Nonpharmacological 

methods in relieving 

children's postoperative 

The purpose of this study is to 

describe Finnish nurses' use of 

selected nonpharmacological 

techniques in relieving 8-12-year-

old children's postoperative pain in 

hospital. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittstudie 

 

Bekvämlighetsurval 

 För att garantera tillräcklig smärtlindring 

bör icke-farmakologiska metoder vara en 

del i smärtbehandlingsstrategierna. De är 

effektiva men oklart enligt tidigare 

forskning hur de används av 

sjuksköterskor. 

1, 5, 6, 8  



 

pain: a survey on hospital 

nurses in Finland. 

 

Journal of Advanced Nursing  

 

2001 

 

Enkätstudie 

 

Sjuksköterskor (n=162) som 

jobbade på pediatriska 

kirurgavdelningen på något 

av finlands fem 

universitetssjukhus. 

 

Deskriptiv statistik 
Krusall-Wallis test 
Chi-Squared test. 

Twycross, A.  

 

Children’s nurses’ post-

operative pain managment 

practice: An observational 

study. 

 

International Journal of 

Nursing Studies 

 

2006 

 

This study set out to ascertain 

whetever children’s nurses pain 

management practices adhered to 

these best practise guidelines. 

Kvalitativ 

 

Observationsstudie 

 

Strukturerad och 

ostrukturerad data 

insamlades. 

 

Sjuksköterskor (n=13) från ett 

Engelskt sjukhus 

observerades. Teman 

utrönades av 

observationerna och memos.  

 

 Fortsatt problem att barn är otillräckligt 

smärtlindrade postoperativt. Tidigare 

studier beroende av sjuksköterskornas 

egna beskrivningar men saknas studier på 

observation för vad man verkligen gör. 

1, 2, 6  

Twycross, A.  

 

This study set out to explore 

whether there is a relationship 

between the perceived importance of 

Mixad metod 

 
 Sjuksköterskans 

smärtbehandlingsstrategier är inte 

tillräckliga visar tidigare forskning då barn 

5  



 

Does the perceived 

importance of a pain 

management task affect the 

quality of children’s nurses’ 

post-operative pain 

management practices? 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

2008 

pain management tasks and the 

quality of an individual nurse’s 

practice using participant 

observation and a questionnaire. 

Observationsstudie 
Enkät 

 

Sjuksköterskor (n=13) på ett 

Engelskt sjukhus 

observerades. Sjuksköterskor 

(n=12) fyllde även i ett 

formulär. 

 

Författaren har själv jämfört 

enkäten med data från 

observationen.  

ofta visar medel till svår smärta 

postoperativt trots 

smärtbehandlingsstrategier. 

Smärtbehandling  som låg prioritet har 

tidigare beskrivits som en anledning.  

Twycross, A., Finley, A. & 

Latimer, M.  

 

Pediatric nurses’ 

postoperative pain 

management practices: An 

observational study.  

 

Journal for Specialists in 

Pediatric Nursing 

 

2013 

This study was an in-depth 

examination of pediatric 

postoperative pain care practices on 

one unit in Canadian tertiary 

childrens hospital.  

Kvalitativ 

 

Obersvationsstudie 

 

Sjuksköterskor (n=17) på ett 

barnsjukhus i Kanada 

observerades när 10 olika 

barn fick postoerativ vård.  

 

Innehållsanalys gjordes av 

memos och 

observationerna.   

 Barn otillräckligt smärtlindrade. 

Kommunikationen sjuksköterska och 

föräldrar initieras uteslutande alltid av 

föräldern och då om farmakologiska 

åtgärder. Tidigare studier fokuserade på 

en dimension av smärtbehandlingsstrategi 

samt sällan observation om vad som 

verkligen görs. 

6  

 



 

 

Bilaga 2 - Översättningar icke-farmakologiska metoder 
 

Andningsteknik Breathing techniques / Helping them with 

deep   breathing 

Att vara närvarande / närvaro Presence / Constantly being nearby 

Avslappning Relaxation / Helping them with relaxation 

movements 

Beröring Touch / touching them 

Distraktion Distraction 

Fokusera på positivt tänkande Helping them with happy thougts 

Förberedande information  Prepatory information 

Ha ett önskvärt föremål brevid dem  Keeping a desired item beside them 

Läsa bok   Reading books 

Massage    Massage 

Musik       Providing music 

Positiv uppmuntran     Positive reinforcement 

Positionering      Positioning / Changing their positions 

Skapa en tyst miljö     Providing a quiet environment 

Skapandet av trygg miljö    Creating a comfortable environment 

Stöttning med ADL     Helping with daily activites 

Tens        Tens 

Tröst/försäkran     Comforting/reassurance 

Uppmuntran med belöning    Providing encouregament with reward 

Ventilera rummet     Ventilating the room 

Verbal uppmuntran     Providing verbal encouragement 

Visualisering      Imagery / Helping them use imagination 

Värme/kyla      Thermal regulation 

 

   

 


