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Abstrakt 

 

Bakgrund: Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande. Barn som vistas på 

sjukhus utsätts många gånger för onödigt lidande. Som barnsjuksköterska har man en 

viktig roll i mötet med barnet, där barnets perspektiv alltid ska vara i fokus. Syfte: Syftet 

med studien var att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos 

barn i åldern två till sju år. Metod: Semistrukturerade intervjuer med 8 barnsjuksköterskor 

vid en barnklinik i norra Sverige. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade på ett ökat behov av utbildning och tydligare rutiner/riktlinjer. 

Samtliga barnsjuksköterskor ansågs använda den kliniska blicken i bedömningen av 

barnets smärta dock var det få som skattade smärta enligt smärtskattningsskala. Slusats: 

Mer utbildning efterfrågas om barn och smärta, samt i vilken omfattning 

smärtskattningsinstrument bör användas. 

 

 

Nyckelord: Barnsjuksköterskans erfarenhet, dokumentation, kvalitativ metod, rutiner, 

smärta, utbildning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
Abstract 

 

Background: The aim of the caregiver is to alleviate or prevent suffering. Children who are 

hospitalized are often subjected to unnecessary suffering. As a child nurse, one has an 

important role in the meeting with the child, where the child's perspective should always be 

in focus. Purpose: The purpose of the study was to highlight the nurses' experiences of 

assessing pain in children aged two to seven years. Methods: Semi-structured interviews 

were conducted with 8 child nurses’ at a children's clinic in the north of Sweden. The 

material was analyzed with qualitative content analysis. Results: The result showed an 

increased need for education and clearer routines / guidelines. All child nurses were 

considered to use the clinical look in the assessment of the child's pain, however, there were 

few who estimated pain according to the pain estimation scale. Conclusion: More education 

is required about children and pain, and to what extent pain assessment instruments should 

be used. 

 

 

Keywords: Documentation, education, pain assessment, pediatric nurse's experience 

routines, qualitative method 
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Bakgrund 

Hippokrates hävdade för 2300 år sedan att spädbarn tål smärta sämre än vuxna, därefter har 

olika myter uppstått kring barns upplevelse av smärta och smärtbehandling. Några av 

myterna handlar bland annat om att barn tål smärta och obehag bättre än vuxna på grund av 

ett omoget nervsystem och att barn inte har något smärtminne (Ljungman, 2002). Lundeberg 

och Olsson (2016) beskriver att på 60-talet ansåg man att barn under ett års ålder inte hade 

någon smärtupplevelse. När barnet värjde sig eller grimaserade trodde man att det var 

betydelselösa reflexer. Det var först på 80-talet som intresset och forskning inom området tog 

fart och som man förstod att det späda och prematura barnets reaktioner inte var enkla 

betydelselösa reflexer, utan hade en stor patofysiologisk betydelse (Lundeberg & Olsson, 

2016, s. 11).  

 

Definition av smärta 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som en obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse relaterad till verklig eller potentiell skada. IASP hävdar 

att smärta är en subjektiv upplevelse och att varje individ lär sig begreppets innebörd genom 

erfarenheter och upplevelser relaterade till skador tidigare i livet (IASP, 1979). 

 

Smärta hos barn 

 I en studie av Ljusegren, Johansson, Gimbler Berglund och Enskär (2011) visade det sig att 

om sjuksköterskorna upplevde att de hade bra kunskap om smärta och hur den yttrade sig 

hos barnet kände de sig mera säker och trygg i sitt arbete (Ljusegren et al., 2011). 

Ljungman (2002) menar att hos barn som är sjuka är smärta ett vanligt symtom och det är 

även smärta, att ha ont, som barn är mest rädda och oroliga för. Smärtan kan vara orsakad av 

olika saker och det är därför viktigt att ta reda på grundorsaken till barnets smärta och av 

vilken karaktär smärtan är. Smärtsinnet är ett av våra viktigaste varningssystem, vilken är 

nödvändig för överlevnad. Sinnet varnar oss och gör det möjligt att fly vid risk för skada. 

Vid avsaknad av smärtsinnet är detta förenat med livsfara (Ljungman, 2002).  

I en studie av Mathews (2011) är smärta ett av de mest missförstådda, underdiagnostiserade 

och underbehandlade medicinska problemen hos barn. För att bedöma smärta hos barn på 

ett korrekt sätt måste barnsjuksköterskan anpassa strategier efter barnets 
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utvecklingsnivå.  Obehandlad och underbehandlad smärta kan vara skadligt både fysiskt 

och psykiskt. Detta kan leda till funktionsnedsättningar som ångest och rädsla, vilket i sin 

tur kan öka upplevelsen av smärta (Mathews, 2011). 

 

Smärtskalor 

Det finns ett flertal smärtskattningsinstrument att använda sig av vid bedömning av barns 

smärta, några av dessa är Face Legs Activity Cry Consolability (FLACC), Visuell Analog 

skala (VAS) och Face Pain Scale (FPS) (Nilsson, 2016, s. 76-78, 88). I en studie av Twycross 

och Finley (2013) uppgav sjuksköterskor att de använde sig av VAS och FLACC och att de 

visat sig vara validerade och pålitliga för barn i åldern fem år och uppåt (Twycross & Finley, 

2013). En annan studie visade dock att det fanns tveksamheter kring hur barn i åldern 4-7 år 

förstod ovannämnda smärtskattningsinstrument samt att de hade svårt att, via en skala, 

uttrycka vilken karaktär smärtan var av (Tsze, von Baeyer, Bulloch & Dayan, 2013). Vidare 

visade det sig i Vael och Whitted (2014) studie att många barnsjuksköterskor ofta använder 

fel typ av smärtskattningsinstrument när de ska skatta yngre barns smärta (Vael & Whitted, 

2014). Ramira, Instone och Clark (2016) påtalar vikten av att regelbundet erbjuda 

sjuksköterskor utbildning gällande smärtskattning för att bibehålla kompetensen. Detta är 

utmanande och tidskrävande men avgörande för att bibehålla en god smärtvård (Ramira, 

Instone & Clark, 2016). 

 

Barnet i fokus  

Ett barnrättsperspektiv i vårdsituationer med barn utgör en stor och viktig utmaning. Enligt 

patientlagen (SFS 2014:821) har barnet lika rättigheter som vuxna till information, anpassad 

till ålder och mognad, och uttrycker en skyldighet att förverkliga barnets rättigheter och 

barnets bästa, genom lämpliga åtgärder (Söderbäck, M, 2016, s. 57). Detta styrker även 

Mårtenson och Fägerskiöld (2007) i sin studie där de påtalar vikten av att sjuksköterskan är 

lyhörd inför barnet och betraktar hen som en egen individ samt anpassar informationen 

specifikt för denne (Mårtenson & Fägerskiöld, 2007). Inom de nordiska länderna används en 

standard vars riktlinjer tillvaratar barns rättigheter inom hälso- och sjukvård: Nordisk 

standard för barn och unga inom hälso- och sjukvård (NOBAB). En betoning av barns bästa 

ska förstås, tolkas och användas med hänsyn till barnet och dess familj i ett 
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helhetsperspektiv. När synen på barns ställning och rätt till information och delaktighet ska 

vara anpassad till barnets ålder och mognad ställer det krav på sjukvårdens barnkompetens 

(Söderbäck, M, 2016, s. 58).  

 

Grahn, Olsson och Edwinson Mansson (2015) visar i sin studie att ju mer erfarenhet 

sjuksköterskan besitter desto mer kunskap ger det och därigenom ökat självförtroende i sin 

professionella roll. Det visade sig att yrkeserfarenhet spelade en viktig roll i sjuksköterskans 

möte med barnet. Genom erfarenhet kan sjuksköterskorna lättare läsa av barnets signaler. 

Sjuksköterskorna i studien betraktade kunskap som en central och viktig del i deras arbete 

(Grahn et al., 2015). 

 

Patientlagen (SFS 2014:821) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) är några av lagarna 

som beskriver vilka skyldigheter vården har att ge barn och unga och deras vårdnadshavare 

rätt till medbestämmande. Sverige har också skrivit under FN:s konvention om barnets 

rättigheter, barnkonventionen, som är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast 

att barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionen bygger på fyra grundläggande 

principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn, dessa är: alla barn 

har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, 

alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och 

få den respekterad (Johansson, 2016; https://unicef.se/barnkonventionen). Barnkonventionen 

blir svensk lag den 1 januari 2020, vilket innebär att barns rättigheter stärks. Barn är egna 

individer med egna rättigheter och den nya lagen lägger grunden för barnets rättigheter och 

är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet när övriga lagar inte räcker till (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018; https://blog.unicef.se/2018/06/13/barnkonventionen-blir-

lag/). 

 

Vårdandets mål är att lindra 

Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidandet samt skapa förutsättningar för 

välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 32). Eriksson 

(1994) ser lidandet som en del av hälsan, något som ingår i livet och som är självklart. Hon 

definierar lidandet i vården genom tre olika faser, två av dessa faser är sjukdomslidande och 

https://unicef.se/barnkonventionen
https://blog.unicef.se/2018/06/13/barnkonventionen-blir-lag/
https://blog.unicef.se/2018/06/13/barnkonventionen-blir-lag/
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vårdlidande. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och 

behandling. Vårdlidande är de lidande som åsamkas patienter på grund av vårdande eller 

brist på vårdande. Att sjukdom och behandling kan åstadkomma lidande för patienten 

framförallt genom att patienten tillfogas smärta är väl känt. Smärta, ofta rent kroppslig 

smärta, är en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Sjukdom medför inte 

nödvändigtvis smärta, och smärta är, som redan tidigare konstaterat, inte identiskt med 

lidande. Relationen smärta-lidande är dock central, och ett outhärdligt lidande kan lindras 

genom att barnsjuksköterskan försöker reducera smärtan (Eriksson, 1994, s. 78). 

 

Problemformulering 

Kunskap om smärtlindring av barn har utvecklats och  blivit bättre de sista åren. Dock visar 

studier att barns smärta fortfarande är underbehandlad och inte alltid förebyggs eller 

behandlas på ett korrekt sätt inför medicinska behandlingar. Det är därför viktigt att sträva 

efter en förbättrad smärtvård samt smärtlindring av barn (Ljungman, 2002; Ljusegren, 2011). 

Målet med smärtbehandling är att minska smärta, oro och ångest hos barnet, vilket 

barnsjuksköterskan kan bidra till med sin professionella kompetens (Ljusegren, 2011).  

Författarnas förhoppning är att studien ska kunna bidra till ökad kunskap och förståelse vad 

gäller barn och smärta i vården. 
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa barnsjuksköterskans erfarenheter av att bedöma smärta hos 

barn i åldern två till sju år.  

  

Metod  

Design 

Studiens design var en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. En kvalitativ 

forskning beskriver deltagarnas erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomens 

dimensioner och betydelser och svarar på frågor som “hur upplevs ett fenomen” och “vad är 

viktigt med fenomenet” (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 14-15, 70). För att analysera kvalitativt 

material används metoden kvalitativ innehållsanalys där ämnet och sammanhanget är i 

fokus. Det är viktigt att hitta likheter inom och skillnader mellan olika delar i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Med induktiv ansats menas att forskaren förutsättningslöst 

utgår från verkligheten genom att observera och studera det specifika fenomenet. Utifrån 

dessa observationer formuleras sedan teoretiska begrepp eller slutsatser ( Priebe & 

Landström, 2017, s. 30) 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes till studien. Författarna vände sig till barnsjuksköterskor, 

vilka förväntades ha kännedom och erfarenhet inom de ämnen som avsågs att studera (jfr 

Polit & Beck, 2017, s. 254). De åtta kvinnliga barnsjuksköterskorna som deltog i studien 

uppfyllde de två inklusionskriterierna, att vara färdigutbildad barnsjuksköterska och att 

jobba med barn i åldern 2-7 år. Anledningen till att författarna valde att studera barn i åldern 

2-7 år var för att ta reda på om barnsjuksköterskorna upplevde denna specifika åldersgrupp 

svår att smärtbedöma. Dessa barnsjuksköterskor var alla anställda på en barnklinik i 

Norrland. Deltagarna var mellan 28 och 60 år gamla och deras erfarenhet av att arbeta som 

barnsjuksköterskor varierade mellan 1,5 år till 19 år. 
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Datainsamling 

Inför studien genomfördes en litteraturgenomgång i databaserna Pubmed och Cinahl för att 

få en uppfattning om det aktuella forskningsläget och därmed finna eventuella 

kunskapsluckor (jfr. Rosén, 2012, s. 429). Därefter utformades en intervjuguide med öppna, 

semistrukturerade frågor utifrån studiens syfte, som användes som underlag till samtliga 

intervjuer (bilaga 1). Intervjuguiden innehöll bakgrundsfrågor, fokusfrågor samt avslutande 

frågor vilka alla berörde barnsjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med barn med 

smärta. Kompletterande uppföljningsfrågor ingick också i intervjuguiden för att förmå 

deltagarna att berätta mer detaljerat (jfr Polit och Beck, 2017, s. 270, 510). Efter ett skriftligt 

medgivande från verksamhetschefen (bilaga 2) delades intervjugudien personligen ut till 

samtliga barnsjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna, vilka var 15 stycken. 

Deltagarna hade en vecka på sig att fundera över deltagandet till studien, de som var 

intresserade av att delta lämnade sedan sitt skriftliga medgivande personligen till 

författarna. Totalt var det nio stycken som tackade ja. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsfunktion från mobiltelefon och båda författarna ställde frågor och tog 

anteckningar. Efter den åttonde intervjun upplevde författarna att inget nytt framkom, 

varför den nionde intervjun ej genomfördes. Intervjuerna bokades in och genomfördes under 

februari/mars 2019.  

Enligt Polit och Beck (2017) är det av värde att göra en pilotintervju för att säkerställa 

kvalitén på intervjufrågorna samt intervjuteknik och inspelningsutrustning (Polit & Beck, 

2017, s. 515), vilket även gjordes inför denna studie. Pilotintervjun kunde inkluderades i 

studien. 

Intervjuernas längd varierade mellan 25 till 40 minuter. I nära anslutning till intervjutillfället 

transkriberades intervjuerna ordagrant med manifest design (jfr Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes av insamlat material, vilket innebar att materialet 

bearbetades till mindre delar för att identifiera kategorier och subkategorier (jfr. Polit & Beck, 

2017, s. 537). Författarna till studien har i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) 

bearbetat den kvalitativa innehållsanalysen i flera steg. Hela det insamlade materialet 

transkriberades ordagrant och avkodades i nära anslutning till intervjutillfället. Materialet 
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lästes sedan igenom ett flertal gånger av båda författarna, både individuellt och gemensamt, 

för att skapa sig en uppfattning om innehållet och upptäcka likheter och skillnader i 

materialet. Därefter gjorde författarna analysen tillsammans i syfte att finna meningsenheter 

som enligt Graneheim och Lundman (2004) är ord, meningar eller stycken som är relaterade 

till varandra genom innehåll och sammanhang. Meningsenheterna kondenserades vilket 

innebar att de förkortades samtidigt som essensen bevarades och koder kunde bildas. Dessa 

koder mynnade sedan ut i kategorier och subkategorier vilka beskrev meningsenheternas 

innehåll (Tabell 1) (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

 
 
Tabell 1. Exempel på anaylsförfarandet 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Vi har ju inget 
styrdokument eller 
pm eller för hur man 
ska göra med dom. 
Ehh.. dem där 
smärtinstrumenten. 
Vi har ingen rutin på 
å göra det, ehh, så 
upplever jag det 
iallafall. Å, då blir 
det ju det som man 
själv har fått 
snappat upp under 
en utbildning. 
Jag tror att det är 
lättare att ha det 
som en rutin, ändå.  

Barnsjuksköterskor 
har begränsad 
erfarenhet av 
smärtskattningsskalor. 
PM och styrdokument 
saknas. Det finns 
ingen rutin.  

Barnsjuksköterskor 
saknar PM och 
styrdokument att 
följa vad gäller 
smärthantering.  

Rutiner och 
riktlinjer 

Att 
utveckla 
rutiner 

Det är svårt att 
smärtskatta barn, 
det är det, det 
behövs ju bättre 
verktyg, så att dem 
inte behöver ligga 
och ha ont i onödan 
för att vi inte förstår 
dem. Onödigt 
lidande, det är 
jättedumt, bara för 
att vi inte kan 
smärtskatta på rätt 
nivå 

För att barn ska slippa 
lida i onödan behöver 
barnsjuksköterskor 
bättre verktyg för att 
kunna smärtskatta. 

Viktigt med 
utbildning för 
barnsjuksköterskor 

Smärtbedö
mning- en 
utmanande 
uppgift 

Barnsjuks
köterskor
s behov 
av 
utbildning 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden finns för att skydda och försvara människors grundläggande 

värde och rättigheter. Detta bygger bland annat på respekt, självbestämmande och frihet för 

den enskilda människan (Kjellström, 2017, s 57). I enlighet med Helsingforsdeklarationen 

(2013) bygger denna intervjustudie på de etiska aspekterna och värnar om deltagarnas liv, 

hälsa, värdighet och rättigheter så att omsorgen om människan alltid går före samhällets och 

vetenskapens intressen. Deltagandet i studien ska vara frivilligt samt att tillräckligt med 

information ska delges informanterna innan ett samtycke lämnas (Helsingforsdeklarationen, 

2013). I denna intervjustudie gavs ett skriftligt informerat samtycke till samtliga deltagare, 

som de fick skriva på. Deltagarna informerades även om att studien var frivillig och de 

kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. I enlighet med 

personuppgiftslagen behandlades personuppgifter konfidentiellt (SFS 1998:204). Intervjuerna 

spelades in, materialet avidentifierades och förvarades oåtkomligt för obehöriga. När studien 

var avslutad och godkänd, kasserades allt material. Ingen enskild person går att identifiera i 

studiens resultat. Deltagarna fick även möjligheten att ta del av studiens resultat. Författarna 

har strävat efter att så förutsättningslöst som möjligt låtit deltagarna själva få berätta sin 

erfarenhet. 

 

Förförståelse 

Förförståelse skapas utifrån erfarenheter och har betydelse för hur något tolkas. En 

förförståelse kan aldrig helt elimineras, men genom reflektion medvetandegörs 

förförståelsen och forskaren kan därmed välja att förhålla sig på ett sätt så att den minimeras 

(Priebe & Landström, 2017, s. 38; Persson & Sundin, 2017, s. 326). Att vara medveten om 

detta är viktigt så att det inte påverkar hur och vilka frågor som ställs, samt hur deltagarnas 

berättelse uppfattas och tolkas. Att det är fler än en forskare som deltar i analysen är också 

till fördel eftersom tolkningen av materialet kan variera från person till person (Graneheim, 

Lindgren & Lundman, 2017). Båda författarna till denna studie arbetar själva på en 

barnklinik med barn upp till 18 års ålder, varför en förförståelse för barn med smärta finns 

till grund. Båda författarna är medvetna om denna förförståelse och har tagit det i beaktande 

under studiens gång och hjälpt varandra att hålla denna förförståelse i schack. 
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Resultat 

Deltagarna i studien var alla barnsjuksköterskor som arbetade på en barnklinik i Norrland. 

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Barnsjuksköterskornas erfarenhet av att bedöma smärta 

hos barn i åldrarna två till sju år var varierande. Ett behov av utbildning och rutiner 

identifierades för att minska onödigt lidande och smärta hos barn. Analysen resulterade i två 

kategorier och sju subkategorier (tabell 2). 

 

 
Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier 

Subkategorier 
 

Kategorier 

Smärtbedömning-en utmanande 
uppgift 

 

Barnsjuksköterskans behov av utbildning 
Svårt med åldersskillnader 
 

Den kliniska blicken  

 

Att utveckla rutiner och riktlinjer 

Rutiner och riktlinjer 
 

Arbetsbelastning 
 

Kommunikation mellan 
barnsjuksköterskan och läkaren 
 

Dokumentation 
 

 
 

 

Barnsjuksköterskans behov av utbildning 

Smärtbedömning- en utmanande uppgift 

Två av deltagarna uppgav att de hade annan relevant utbildning för att bedöma smärta hos 

barn, däremot uppgav samtliga deltagare att de upplevde ett ytterligare behov av utbildning 

för att kunna smärtbedöma adekvat. Utbildningen som efterfrågades var vilka olika typer av 

smärtskattningsskalor som finns samt hur och när de ska användas. En deltagare uttryckte 

en önskan om mer utbildning gällande de olika specialiteterna, till exempel öron- och 

ortopedkliniken, vilken typ av smärta och duration man kunde förvänta sig, exempelvis efter 

en operation, som barnsjuksköterska. 

En av deltagarna ansåg att det var svårt att veta vems bedömning hon skulle gå efter, 

barnsjuksköterskans eller barnets. 
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Alla barnsjuksköterskor påtalade att de alltid gör en smärtbedömning utifrån barnets vitala 

parametrar, men ansåg att de borde använda smärtskattningsskalor mer än vad de gjorde. 

Majoriteten ville använda smärtskattningsskalor men på grund av osäkerhet användes de 

mindre sällan, däremot uttryckte de sig mer trygg med att smärtskatta barn med förväntad 

smärta än barn med akut smärta.  

En barnsjuksköterska påtalade vikten av att göra en relevant smärtbedömning eftersom 

barnet och dess familj annars blev lidande. 

 

“Det är svårt att smärtskatta barn, det är det, det behövs ju bättre verktyg, så att dem inte behöver ligga och ha 

ont i onödan för att vi inte förstår dem. Onödigt lidande, det är jättedumt, bara för att vi inte kan smärtskatta på 

rätt nivå,hela familjen blir lidande, barnet har ont, blir ledsen, äter sämre och hela den biten och så frustration 

hos föräldrarna det blir inte bra för någon.” (Deltagre 1) 

 

Svårt med åldersskillnader 

 

“Det som är svårt, det är att vi har barn 0-18 år här, det är inte bara att ta en skala och så passar den på 

alla,utan man måste ju lära sig se,ja men  som på alps:en egentligen,  för den kan man mera sätta på alla, även 

på vuxna faktiskt, men vas, du kan ju inte visa en vas-skala för en liten bebis” 

(Deltagare 2) 

 

Samtliga deltagare upplevde svårigheter med att använda rätt skala beroende på ålder, 

framförallt att smärtskatta yngre barn. Deltagarna ansåg att det var svårt att veta om barnet 

förstod skalan (ex VAS och FPS) eller ej. De menade att smärtskattningsskalorna ibland inte 

var tillförlitliga eftersom skalans siffra ej stämde överens med barnets beteende. Ett exempel 

på missvisande smärtbedömning, som en deltagare tog upp, var att barnet skattade sig runt 

åtta på VAS-skalan men låg och skrattade medan ett annat barn skattade sig tre på VAS-

skalan men låg stilla ihopkrupen i sängen och ville inte röra sig. En annan deltagare 

poängterade däremot att vid de tillfällen som barnet förstått smärtskalan ledde det till bättre 

följsamhet i bedömningen av barnets smärta.  
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Att utveckla rutiner och riktlinjer 

Den kliniska blicken 

Sju av åtta barnsjuksköterskor menade att deras arbetslivserfarenhet medförde en ökad 

klinisk blick och att det gjorde att de kände sig mer trygga att bedöma barnets smärta utan 

att använda sig av skalor. En av dessa barnsjuksköterskor trodde också att det kunde ha 

betydelse i smärtbedömningen, i positiv bemärkelse, om man hade egna barn. En av 

deltagarna upplevde att nyexaminerade sjuksköterskor generellt var bättre på att använda 

sig av smärtskattningsskalor vid bedömning av barnets smärta. 

 

“Vi som har jobbat ett tag kan ju ändå liksom...Man får ju en annan typ av klinisk blick, men är det en ny 

personal som ska smärtskatta, särskilt smärtskatta barn är ju jättesvårt, å särskilt om dom är små”  

(Deltagare 1) 

 

Rutiner och riktlinjer 

Samtliga deltagare upplevde att det saknades rutiner och riktlinjer kring smärtskattning, om 

man skulle använda sig av smärtskattningsskalor, vilka skulle då användas och hur skulle de 

användas. Barnsjuksköterskorna uttryckte önskemål om att rutiner skulle införas för att få 

bättre följsamhet och kontinuitet i arbetet. En barnsjuksköterska uppgav att hon 

smärtskattade cirka en gång per vecka medan de andra uttryckte att det kunde gå månader 

emellan eller att de aldrig gjorde det. En av deltagarna uttryckte en önskan om att det borde 

finnas tydligare smärtskattningsinstrument för att det inte skulle bli en tolkningsfråga, hon 

ansåg även att alla skulle använda samma instrument för att lyckas implementera det i 

verksamheten och få det att fungera så bra som möjligt. 

  

 

“vi har ju inget styrdokument eller pm eller för hur man ska göra med dem. Ehh.. dem där smärtinstrumenten. 

Vi har ingen rutin på å göra det, ehh, så upplever jag det iallafall. Å, då blir det ju det som man själv har fått 

snappat upp under en utbildning. 

Jag tror att det är lättare att ha det som en rutin, ändå”  

(Deltagare 1) 
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Arbetsbelastning 

En anledning till att barnsjuksköterskorna inte alltid smärtskattade eller smärtbedömde 

menade de berodde på arbetsbelastning, resursbrist och personalomsättning. De menade att 

de ibland inte har tid att följa upp efter given smärtlindring samt att personalomsättningen 

gör att nya och oerfarna sjuksköterskor inte ännu lärt sig att prioritera. En av 

barnsjuksköterskorna påtalade vikten av att samarbeta och våga be sina kollegor om hjälp 

vid hög arbetsbelastning. Två av deltagarna menade vidare att arbetsbelastningen många 

gånger berodde på tidsbrist och stress. Ett önskemål om att “barn och smärta” skulle tilldelas 

en eller flera barnsjuksköterskor, som ett ansvarsområde, som en ny rutin framkom då detta 

troligen skulle leda till förbättrad smärtvård och därmed minskat lidande för barnet samt 

minska arbetsbelastningen.  

 

“Ja men det är tur och att man hjälper varandra, när man har dem här patienterna som har svår smärta att man 

hjälps åt och inte tror att man ska klara det själv eller att man hinner med utan att man ber om hjälp såna 

gånger…” (Deltagare 4) 

 

Kommunikation mellan barnsjuksköterskan och läkaren 

Hälften av barnsjuksköterskorna uttryckte på olika sätt att bättre kommunikation med 

läkarna behövdes. Genom en bättre kommunikation ökades medvetenheten kring barnets 

smärta och dess behandling. Deltagarna upplevde att barnläkarna ibland underskattade 

barnets smärta samt att de många gånger ordinerade låga doser. Däremot upplevdes det att 

läkarna inom ortopedi och kirurgi smärtlindrade mer adekvat men att det var tidskrävande 

att få en ordination. Barnsjuksköterskorna uttryckte att läkarna skulle behöva mer utbildning 

inom detta område. 

 

“...och då tänker jag att om vi kunde skatta och visa “titta här med den här skattningsskalan” då har dem ju 

faktiskt mycket…problemet med och inte ha skala är att det blir ett tyckande, kanske jag tycker och så tycker du 

och så tycker du och så har vi tyckt och fanns det inget fakta…”(Deltagare 8) 

 

Dokumentation 

Alla barnsjuksköterskor uppgav att de dokumenterade och noterade vad de såg i mötet med 

barnet men sällan siffror enligt smärtskattningsskalor. Hälften av deltagarna uttryckte att de 
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kunde bli bättre på att dokumentera när de hade använt smärtskattningsskalor. Samtliga 

uttryckte däremot att det var viktigt med dokumentation så att nästkommande 

barnsjuksköterska lätt kunde följa upp och kunna se förändringar samt förmedla till 

behandlande läkare. De flesta av barnsjuksköterskorna önskade att en form av 

smärtskattning fanns med i journalen, som enkelt och regelbundet kunde fyllas i till exempel 

vid signering av smärtlindrande läkemedel.  

 

“Jo man gör ju det och det viktigaste är ju egentligen att dokumentera det, så att den som kommer efter dig kan 

följa upp...Så man ser vad som händer om man ska göra nån skillnad, ska man ge nån behandling ska man ta 

upp det med doktorn, det har blivit skillnad...För det glöms nog ofta bort, att dokumentera…”(Deltagare 4)  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

För att uppnå god kvalitet i ett examensarbete beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) 

viktiga kriterier för att utveckla en kvalitativ studies trovärdighet; pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet handlar om giltighet till att resultatet som 

presenteras är sant liksom tolkningarna. Pålitlighet kan påvisas genom att författarna har 

beskrivit sin förförståelse samt hur deras tidigare erfarenheter påverkat datainsamling och 

dataanalys. Det är även av stor vikt att beskriva genomförandet av intervjuerna gällande den 

tekniska utrustningen, intervjumetod samt transkribering. Bekräftelsebarheten i en studie 

ökar om analysprocessen är tydligt beskriven och att författarna styrker ställningstaganden 

under hela forskningsprocessen. Under processens gång är det viktigt att vara så neutral som 

möjligt för att inte påverka resultatet, det kan även vara bra att låta utomstående personer 

granska, exempelvis analys och resultatet. Det sista kriteriet som beskrivs är överförbarhet, 

vilket innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra sammanhang eller 

grupper. Genom att forskaren tillhandahåller tillräckligt beskrivande material om studien 

och dess genomförande kan läsaren själv utvärdera om resultatet kan överföras till andra 

sammanhang. För att kunna bedöma resultatets överförbarhet krävs att resultatet är tydligt 

beskrivet, dessutom behöver de tre ovannämnda kriterierna vara identifierade (Mårtensson 

& Fridlund, 2017, s. 431-433). 
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För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Metoden bedömdes passa bra eftersom författarna ville, förutsättningslöst, uppmärksamma 

och skapa en förståelse för deltagarnas erfarenheter och upplevelser. Diskussion om att 

genomföra en litteraturstudie förekom men på grund av ett begränsat vetenskapligt 

underlag om det aktuella ämnet ansåg författarna att en empirisk studie var bättre lämpad 

(jfr Polit & Beck, 2017, s. 29, 70, 491).  

 

Den induktiva ansatsen drivs av ett förutsättningslöst letande efter ett fenomen utan att anta 

på förhand hur resultatet ska formas. Risken med denna ansats är att forskaren ej lyckas 

behålla ett öppet sinne utan påverkas av sin förförståelse (Fridlund & Mårtensson, 2017, 

s.159). Författarna till denna studie diskuterade sin förförståelse under studiens gång och 

reflekterade över hur de skulle förhålla sig till den. Båda författarna upplevde att de gått in i 

en “roll” under själva intervjun, för att få en så förutsättningslös diskussion med deltagarna 

som möjligt. Båda författarna upplevde också att det hade gynnat dem under studiens gång 

att de haft en förförståelse eftersom de hade lätt att förstå vad deltagarna sagt. 

 

Eftersom författarna ville beskriva innehållet så nära originaltexten som möjligt valdes en 

manifest innehållsanalys, till skillnad från latent analys som innebär en djupare tolkning av 

texten. Den transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger innan analysprocessen 

genomfördes på ett strukturerat sätt. Författarna har sedan under processens gång noggrant 

gått igenom materialets alla delar upprepade gånger för att säkerställa att inga felaktiga 

slutsatser dragits. Två kategorier och sju subkategorier skapades därefter och enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ökar detta strukturerade arbetssätt tillförlitligheten i 

resultatet.  

För att komma i kontakt med sjuksköterskor som har erfarenhet och kunskap av att jobba 

med barn valde författarna ett ändamålsenligt urval i och med att barnsjuksköterskor 

tillfrågades (jfr Polit & Beck, 2017, s. 254). Barnsjuksköterskorna som deltog i denna studie 

var alla kvinnor och från samma barnklinik, detta kan ses om en svaghet då det skulle kunna 

vara av intresse att se om det varit någon skillnad i erfarenhet mellan könen, samt mellan 

olika kliniker. Anledningen till att inga män deltog i studien var att det inte arbetar några 

manliga barnsjuksköterskor på kliniken. Deltagarnas erfarenhet varierade mellan 1,5 till 19 
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år vilket innebar att det speglade både erfarna och mindre erfarna barnsjuksköterskors 

erfarenhet, detta menar Graneheim och Lundman (2004) och Graneheim,Lindgren och 

Lundman (2017) ökar trovärdigheten i studien och kan ses som en styrka. Vidare menar 

Graneheim, Lindgren och Lundman att en studies trovärdighet stärks när resultatet speglar 

studiens syfte, vilket författarna ansåg gjordes genom att deltagarnas citat speglade deras 

egna erfarenheter (jfr. Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

 

En pilotintervju genomfördes först för att säkerställa intervjuguidens kvalité, detta till fördel 

för att beräkna intervjuns tidsåtgång men även för att upptäcka om eventuella justeringar 

behövdes göras. Det var också till fördel för intervjuarna att ha fått provat och fråga, och 

sätta sig in i rollen. Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna kort information om 

tillvägagångssättet, utifrån det skriftliga informationsbrevet, samt hur lång tid intervjuerna 

förväntades ta (jfr Danielson, 2017, s.149, 151; Polit & Beck, 2017, s.139). 

 

Sex av intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats eftersom författarna ansåg att det 

skulle underlätta rekryteringen inför studien. Det förekom dock vissa svårigheter att sitta 

ostört på grund av dörrknackningar och störande ljud, detta ansågs därför som en svaghet 

eftersom det kan ha påverkat koncentrationen för deltagare såväl som för intervjuare. De 

övriga två intervjuer skedde enligt deltagarnas önskemål via telefon med högtalarfunktion 

(jfr. Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  

  

För att bedöma om antalet deltagare i en kvalitativ studie är tillräckligt, bör det ställas mot 

syftet till studien. Ett mått för att bedöma om tillräckligt med material är insamlat, är 

mättnad i materialet. Mättnad uppnås när ingen ny information tillkommer (Polit och Beck, 

2017, s.497). Författarna till denna studie ansåg att mättnad uppnåtts och därför 

genomfördes aldrig den sista intervjun. Författarna resonerade även varför 

barnsjuksköterskor tackat nej till att delta i studien, men finner ingen relevans eller 

forskningsetisk aspekt i att diskutera detta vidare då det varit frivilligt att delta (jfr. 

Kjellström, 2017, s.57).  

 

Studiens syfte ändrades en gång, från att beskriva barnsjuksköterskans uppfattning av att 

använda smärtskattningsskalor i bedömningen av smärta hos barn 2-7 år till att belysa 
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barnsjuksköterskans erfarenheter av att bedöma smärta hos barn i åldern 2-7 år. På det här sättet har 

studiens syfte breddats, eftersom forskning om barnsjuksköterskans erfarenheter av att 

använda smärtskattningsinstrument fanns i begränsad omfattning. Syftet anses befogat 

eftersom ämnet är relativt outforskat och författarna önskar belysa barnsjuksköterskans 

erfarenheter.  

 

Genom att barnsjuksköterskorna frivilligt tackat ja till att delta i studien både muntligt och 

skriftligt så har hänsyn tagits till de etiska aspekterna i studien (Helsinforsdeklarationen, 

2013). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos 

barn i åldern två till sju år. Kunskap om barnsjuksköterskornas erfarenheter kring detta kan 

bidra till ökad förståelse i arbetet med barn med smärta. I resultatet framkom två kategorier 

och sju subkategorier. Den första kategorin var barnsjuksköterskans behov av utbildning med 

subkategorierna smärtbedömning- en utmanande uppgift och svårt med åldersskillnader. Den 

andra kategorin var att utveckla rutiner och riktlinjer med subkategorierna den kliniska blicken, 

behov av rutiner och riktlinjer, arbetsbelastning, kommunikationen mellan barnsjuksköterskan och 

läkaren samt dokumentation.  

 

I studien framkom det att barnsjuksköterskorna upplevde ett ökat behov av utbildning 

gällande smärtbedömning och då framförallt i samband med smärtskattning. Ett flertal 

studier har undersökt om utbildning leder till ökat användande av smärtskattningsskalor 

och förståelsen för när en smärtbedömning ska göras, vilket det har gjort (Vael & Whitted, 

2014; Ramira, Instone & Clark, 2016). Det var endast två av deltagarna i denna studie som 

ansåg sig ha annan relevant utbildning för att bedöma smärta hos barn, övriga deltagare 

hade sjuksköterske- och/barnsjuksköterskeutbildningen som grund att stå på.  Att de flesta 

sjuksköterskor inte har någon övrig utbildning styrker även Czarnecki, Salamon, Thompson 

och Hainsworth (2014) i sin studie. I Ljusegren et al. (2011) studie visade det sig att 

sjuksköterskor inte hade några svårigheter att handskas med barns smärta så länge smärtan 

samt smärtlindringen hade ett förväntat förlopp (Ljusegren et al., 2011). Detta framkom även 
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i föreliggande studie. Det framkom även en vilja av att använda smärtskattningsskalor men 

på grund av osäkerhet användes de sällan.  

 

Den stora variationen av ålder på barnen upplevdes som en av svårigheterna av deltagarna i 

denna studie. Bice, Gunther och Wyatt (2012) styrker detta och menar att det kan vara svårt 

att förlita sig på patientens upplevelse av smärta på grund av ålder och/eller utvecklingsnivå 

hos barnet och menar vidare att det behövs mer kunskap och kvalitétsförbättringar för att 

omvårdnaden av barn med smärta ska bli ännu bättre (Bice et al., 2012). I en studie av 

Ljusegren et al. (2011) visade det sig att sjuksköterskor ibland misstrodde barnet när dennes 

symtom inte stämde överens med det som sjuksköterskorna hade förväntat sig (Ljusegren et 

al., 2011). Detta framkom även i föreliggande studie, där en barnsjuksköterska gjorde en 

liknelse av ett barn som skattade sig högt på VAS-skalan men samtidigt låg i sängen och 

skrattade. 

 

Att erfarna sjuksköterskor använder sin kliniska blick samt kunskap i bedömningen av barns 

smärta och behov av smärtlindring har genom ett flertal studier visat sig ha positiv effekt 

(Bice et al., 2012). Att det är just den kliniska blicken som framförallt används i samband 

med smärtbedömning uppger även barnsjuksköterskorna i denna studie vilket även styrks i 

Mattsson, Forsner och Arman (2011) studie. Hla et al. (2014) visar i sin studie motsatsen, att 

det inte fanns någon signifikant skillnad relaterad till sjuksköterskans erfarenhet, det vill 

säga den kliniska blicken, hur barnets smärta bedömdes.  

I denna studie upplevde många barnsjuksköterskor svårigheter i att veta vilket typ av 

smärtskattningsinstrument som skulle användas och det fanns en önskan om att det borde 

finnas tydligare instrument. Detta styrker även Zisk-Rony, Lev och Haviv (2015) i sin studie. 

Ljusegren et al. (2011) menar att en anledning till att smärtskattnignsintrument ej används 

kan vara på grund av att sjuksköterskorna anser det lättare att fråga barnet istället. 

Barnsjuksköterskorna i denna studie uttryckte en önskan om bättre rutiner och riktlinjer, 

vilket även styrks av Gimbler-Berglund, Ljusegren och Enskär (2008) där sjuksköterskorna 

ansåg avsaknandet av rutiner som ett hinder i bedömningen av smärta hos barn.  

 

En anledning till att deltagarna i denna studie inte alltid smärtskattade eller gjorde en 

smärtbedömning var på grund av hög arbetsbelastning, resursbrist och personalomsättning, 
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de upplevde att det inte fanns tid till detta. Twycross och Collins (2013) styrker även detta 

och menar att tidsbristen blir ett hinder för optimal vård (Twycross & Collins, 2013).  

Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie påtalade vikten av att våga be om hjälp om 

arbetsbelastningen ansågs vara hög. 

 

Att hälften av barnsjuksköterskorna i denna studie på olika sätt gav uttryck för en önskan 

om bättre kommunikation med läkarna visade även Gimbler-Berglund et al. (2008) på i sin 

studie. En barnsjuksköterska i föreliggande studie menar på att om rätt kunskap fanns 

gällande smärtskattning, skulle det vara lättare att motivera och argumentera för läkaren vad 

barnet behöver för typ av smärtlindring, även detta styrker även Gimbler-Berglund et al. 

(2008).  Genom en bättre kommunikation upplevdes en ökad medvetenhet kring barnets 

smärta och dess behandling vilket i enlighet med Dahlberg et al. (2003) leder till ett minskat 

sjukdomslidande för barnet (Dahlberg et al.,2003, s. 33). Deltagarna upplevde att barnläkarna 

många gånger ordinerade låga doser, vilket Namnabati, Abazari och Talakoub (2012) studie 

också visade på.  

 

Zisk-Ronye et al. (2015) tar upp i sin studie att i princip alla deltagare dokumenterade, på 

olika sätt, någon form av smärtbedömning. Hälften av deltagarna dokumenterade enligt en 

smärtskattningsskala (Zisk-Ronye et al., 2015). I föreliggande studie framkom det att 

samtliga deltagare dokumenterade, men på grund av att få deltagare använde 

smärtskattningsskalor dokumenterades barnsjuksköterskornas egna upplevelser. Hälften av 

deltagarna ansåg att de bör bli bättre på att dokumentera, dock fanns det en önskan om att 

journalsystemet blev uppdaterat och att lämpliga sökord fanns att dokumentera under.  

 

I kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor står det bland annat att 

barnsjuksköterskan ska ge barn och ungdomar en trygg och säker vård. En 

barnsjuksköterska ska ha specifik kunskap, färdighet och kompetens att möta barn med tillit 

och förtroende utifrån barnets bästa. I detta ingår bland annat kunskap om att förstå 

innebörden av ett vårdlidande samt hur detta lidande kan lindras (Riksföreningen för 

barnsjuksköterskor, 2009). Författarna till denna studie anser att risker som kan uppstå när 

barnsjuksköterskor ej upplever ha tillräckligt med kunskap gällande smärtskattning är att 

det kan leda till ett ökat sjukdomslidande och vissa fall vårdlidande. Enligt Dahlberg et al. 
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(2003) ska detta lidande elimineras, de menar vidare att vårdlidande till största del är 

konsekvenser av ett omedvetet handlande, bristande kunskap och reflektion (Dahlberg et al., 

2003, s. 33-34). Eriksson (1994) menar att lidande kan lindras genom att vi försöker reducera 

smärtan (Eriksson, 1994, s. 78). I föreliggande studie framkom det att det är viktigt att göra 

en relevant smärtbedömning just för att att minska onödigt lidande. För att kunna göra en 

relevant smärtbedömning anser författarna att mer utbildning och bättre rutiner och 

riktlinjer behövs. Författarna anser även att alla kategorier och subkategorier som framkom i 

resultatet går hand i hand, alla delarna behövs för att barnsjuksköterskorna ska kunna göra 

en adekvat smärtbedömning och minska onödigt lidande för barnet och dennes familj.  

 

 

Slutsats 

Efter genomförd studie upplever författarna att mer utbildning behövs om vilka 

smärtskattningsinstrument som finns, när de skall användas samt vid vilken ålder. Den 

kliniska blicken är av stor betydelse, men är det alltid av väsentligt att använda ett 

smärtskattningsinstrument? Att erbjuda barnsjuksköterskor mer utbildning kring detta samt 

upprätta hållbara rutiner och riktlinjer anser författarna skulle öka medvetenheten, vilket i 

sin tur kan minska lidandet för barnet och dennes familj. En annan aspekt som uppkommit 

under studiens gång är läkarnas behov av utbildning, kanske mer utbildning för samtliga 

parter skulle bidra till ett bättre teamarbete. Förslag till fortsatt forskning är att genomföra en 

liknande studie med läkarna som utgångspunkt för att gynna samarbetet mellan dessa olika 

professioner. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor/öppningsfrågor 

● Hur många yrkesverksamma år har du som barnsjuksköterska? 
 

Fokusfrågor 

● Berätta om din erfarenhet av smärtskattning? 
● Vad har du för kunskap om smärtskattningsskalor och vad anser du om dessa? 
● Vad har du för erfarenhet av smärtskattningsskalor från din arbetsplats? 
● Berätta om ett vårdtillfälle när du mött ett barn som lider av smärta. Vad gjorde du 

då? 
 

Avslutande frågor 

● Är det något du skulle vilja ändra på vad det gäller att bedöma smärta hos barn? 
 

Eventuella kompletterande uppföljningsfrågor 

- ”Kan du berätta mera om…” 
-  ”Vad gjorde du då?” 
-  ”Hur upplevde du situationen…” 
-  ”Vad hände sedan?” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Till Länsverskamhetschef för barnkliniken, Sundsvall, Region Västernorrland 

Förfrågan beträffande tillstånd att rekrytera deltagare till en intervjustudie  

Upplevelsen av smärta är högst individuell och den beror på situation, kultur samt miljön. Att då 

kunna ge adekvat smärtlindring till spädbarn, barn och ungdomar kan vara utmanande för 

sjuksköterskor. Att förlita sig på patientens upplevelse av smärta kan vara svårt på grund av ålder 

och/eller utvecklingsnivå hos barnet. Smärtbedömning innefattar både sjuksköterskan, patienten och 

barnets vårdgivare eller familj. Adekvat smärtlindring kräver användning av tillförlitliga 

bedömningsinstrument. Tyvärr orsakar många rutinmässiga medicinska och omvårdande insatser, 

som till exempel provtagning och injektioner, smärta hos barn. Att låta erfarna sjuksköterskor 

använda sin kliniska blick samt kunskap i bedömningen av barns smärta och behov av smärtlindring 

har genom studier visat sig ha en positiv effekt. Dock behövs ännu mer kunskap och 

kvalitétsförbättringar för att omvårdnaden av barn med smärta ska bli ännu bättre. Syftet med denna 

studie är att beskriva sjuksköterskans uppfattning av att använda smärtskattningsskalor i 

bedömningen av smärta hos barn i åldern 2-7 år.  

Vi önskar komma i kontakt med 8-10 barnsjuksköterskor med erfarenhet inom barnsjukvård. 

Deltagandet i studien är frivilligt och intervjuerna genomförs av oss under veckorna 9-12 och 

beräknas tas ca 30-60 min. De intervjuade kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande utan att 

ange särskild orsak. När sjuksköterskan gett sitt medgivande till intervjun, tas kontakt med 

vederbörande för att boka in ett intervjutillfälle.  

Studien utgår från Mittuniversitetet och är ett vetenskapligt arbete på Magisternivå som kommer 

examineras för specialistutbildningen inom barn och ungdom. Studien pågår under kontinuerlig 

handledning från Mittuniversitet i Sundsvall. Vid önskemål skickas den färdiga studien till er.  
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