
Abstrakt 
 
Smärta är både en sensorisk och en känslomässig subjektiv upplevelse. Barn har ett välutvecklat 
smärtsinne och är mer emotionella än vuxna. Man bör sträva efter att lindra smärta, där har 
sjuksköterskan en viktig roll, hon kan se till så barnet får behandling för sin smärta. Det finns 
många olika icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder som hjälper barn att hantera smärtsamma 
upplevelser, de ska reducera stress, bearbeta rädslor och stärka barnets copingmekanismer. Syftet 
med denna studie var att belysa icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder (IFSM) inom 
pediatriken. Metoden som användes var litteraturstudie av femton vetenskapliga studier. 
Kategorierna som framkom var, IFSMs effekt, sjuksköterskans attityd till användande av IFSM, 
barns attityd till användande av IFSM och föräldrars attityd till användande av IFSM. IFSM 
används som ett komplement till farmakologiska medel för att lindra smärta. IFSM används av 
sjuksköterskor men tidsbrist, för stor arbetsbörda och kunskapsbrist minskar användandet. 
Sjuksköterskorna använde sig även ofta av distraktion men också förberedande information som 
var viktigt för barnens copingförmåga. Barn använder nästan alltid IFSM självständigt exempel på 
detta kan vara ställningsbyte, tankekontroll och vila. Föräldrarnas närvaro har en smärtlindrande 
effekt för barnen och tros vara den viktigaste IFSM. Slutsatser som kan dras är att IFSM används 
men att det behövs mer utbildning och tydligare rutiner för att öka användandet av IFSM samt mer 
forskning för att öka kunskapen inom området. 
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Bakgrund 

Denna litteraturstudie kommer att belysa ickefarmakologiska 

smärtlindringsmetoder inom pediatriken, vilka icke-farmakologiska metoder som 

används för att lindra barns smärta och deras effektivitet. Sjuksköterskor, föräldrar 

och barns attityd till att använda icke-farmakologisk smärtlindringsmetoder 

(IFSM). 

 

International Association for the Study of Pain’s definition av smärta är En 

obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan (Werner & Strang, 2003, s.13).  Smärta utlöses 

som en varningssignal, signalen utlöses när någon vävnad i kroppen förstörs eller 

hotar att förstöras. Smärtsinnet gör att vi regelbundet ändrar ställning när vi sitter, 

ligger eller står för att trycksår ej ska uppkomma där cirkulationen blir nedsatt. 

Smärta upplevs olika av människor beroende på erfarenhet, uppfostran, social och 

kulturell bakgrund. Om smärtan är hotande och upplevs som okontrollerbar 

upplevs den ofta som starkare (Bjålie, 1998, s.105-108). Så sent som 1980 trodde 

man att nyfödda barn ej kände smärta, till och med kirurgi utan anestesi tillgreps. 

Men kunskapen vi har idag visar på att spädbarn har ett välutvecklat smärtsinne 

som hjälper barnet att orientera sig.  

 

Olsson och Jylli (2001, s.82-90) menar att när sjuksköterskan ska bedöma smärta 

hos barn använder hon sig oftast av observation och smärtskattning. Föräldrarnas 

och barnets egen upplevelse vägs samman med fysiologiska och psykologiska 

bedömningar till smärtbedömningen. Saker som kan påverka bans smärta är t ex 

om barnet är rädd eller ledsen. Barns smärtintensitet kan bedömas genom att titta 

på barnets ansiktsuttryck. När man smärtskattat kan man följa försämringar och 

förbättringar lättare. Svettiga handflator och panna kan vara ett tecken på smärta 

hos barn. Smärta relaterad till en situation visar sig genom skrik, 

avvärjningsrörelser, även andningsrörelser och hjärtfrekvens kan komplettera 

smärtskattningen (Olsson & Jylli, 2001, s. 82-90). Kolcaba och DiMarco (2005) 

har i sin review studie uppmärksammat att smärtbedömningen utförs i stor 

utsträckning men att bedömningen av välbefinnande är åsidosatt. 
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Det finns många olika skattningsskalor som kan användas för att skatta barns 

smärta. Med allt från smärttermometer som visar en skala får 0 till 10, där 10 

representerar värsta tänkbara smärta. Sen finns det ”Behavioral Definitions and 

Scoring of CHEOPS” som räknar upp olika fysiska uttryck som t ex grimaser, 

rörelser, gråt med olika poäng för en smärtskattning av kroppsspråket. Dessutom 

kan man använda sig utav ansiktsskalor, där man mäter grader av smärta genom 

ansiktsuttryck. Pain-O-Meter är en annan metod som mäter smärta hos barn över 

10år genom att barnen får välja de ord som passar in på deras smärtupplevelse. 

Orden har en emotionell och fysisk uppdelning. Barnen kan även fylla i var de ha 

har ont på en smärtritning. Dokumentationen är en självklar del i 

smärtbedömningen och i den skall även åtgärd och utredning synliggöras (Olsson 

& Jylli, 2001, s. 90, 121-136).  

 

Trots att barnen får god farmakologisk smärtlindring känner de obehag enligt 

Lassetter (2006). Detta visar på att barn även behöver IFSM vid sidan av för att 

uppnå bästa möjliga vård. Av studien framkom att distraktion, förberedande 

information, positiv uppmuntran, avslappnings band och att tala med barnet 

försvagade smärtupplevelsen. Föräldrar till barn som hade mycket ont använde 

oftare icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder än föräldrar till barn som hade 

mindre ont. Metoden som användes oftast av sjuksköterskor för att lindra smärta 

var att fokusera på andningen, kanske på grund av tidsbrist. För stor arbetsbörda 

minskade sjuksköterskornas användande av IFSM. Rheingans (2007) tar upp 

akupunktur, distraktion via virtuell verklighet och hypnos som fungerande IFSM i 

sin review artikel.  

 

Enligt Olsson och Jylli (2001) bör man för att minska obehaget i behandling finna 

en tillitsfull trygg relation från barnet till den som utför behandlingen. Barnet 

måste få förbereda sig för den smärtsamma situationen för att kunna handskas med 

den. Barn upplever smärtsamma behandlingar starkare än vuxna för de är mer 

emotionella. Om barnet inte kan handskas med den smärtsamma behandlingen 

kommer det att uppleva nästa behandlingstillfälle med samma fruktan. Barnet kan 

hantera situationen genom att skrika och gråta eller låtsas att det är någon annan 
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stans. I 3års åldern börjar barnet ställa varför frågor om behandlingen. Barnet 

söker tröst och information från sina föräldrar och ibland går det att avleda barnet 

från det smärtsamma som händer (Olsson & Jylli, 2001, s.68, 70-71, 78).   

Eriksson och Herberts, (1992, s.34-41) av deras studie framkom att vårdarna vill 

lindra patienternas lidande och inte spara på smärtlindringen. Att se människor 

lida är svårt, särskilt om de är barn. Lidandet är något vi vill besegra. I lidandet 

kan närståendes stöd och andlighet vara en stor hjälp. Att hjälpa och att bli hjälpt 

ger hopp. Barnet bör alltid ha möjlighet till att bevara sin värdighet och att ha en 

kärleksfull famn att gömma sig i ger mod att våga kämpa. Förutsättningen att 

människans lidande ska leda till utveckling är att människan blir bekräftad i sitt 

lidande. Därför ska en människa i gråt alltid mötas med respekt (Eriksson, 1994, 

s.76-79). Som vårdare försöker man lindra lidandet genom att gå in i relationen, 

finnas till hands och göra konkreta saker för patienten (Eriksson, 1994, s.95-96).  

 

Idag finns IFSM för att hjälpa barn att hantera smärtsamma upplevelser. Dessa är 

musik, att teckna, terapeutisk lek och föreställningar. Detta ska reducera stress, 

bearbeta rädslor och öka på barnets coping strategier. Sjuksköterskan har en viktig 

del i behandlingen av barns smärta. Hon ska uppmärksamma barnets smärta, se till 

att barnet får behandling för sin smärta och utvärdera effekten av behandlingen 

(Olsson & Jylli, 2001, s. 82-90).    

 

Syfte: Syftet med denna litteratur studie är att belysa IFSM inom pediatriken. 

 

Frågeställningar: 

Vilka IFSM används för att lindra barns smärta? 

Vilken betydelse har IFSM? 

Utifrån vilka perspektiv skildras IFSM i den empiriska forskningen? 

 

Metod  

Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ art som systematiskt sökts i databaserna Pubmed och Cinahl. Dessa 

databaser utgår ifrån Mittuniversitetets hemsida. De vetenskapliga studierna som 

granskats är inom ämnets ramar, publicerade från 1997-2007 och är skrivna på det 

engelska språket. Grund sökorden ”child and nursing and pain not labor not 
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pregnancy not infant” har kombinerats med sökorden nonpharmacologic, 

complementary, alleviation, assessment, management och attitude (se tabell 1, 

bilaga 1) för bästa möjliga resultat. Artiklar som innehöll orden graviditet, 

förlossning och spädbarn exkluderades. Fem av sökordskombinationerna gav mer 

än 100 träffar, sökresultatet minskades genom att abstracts lades till på limits 

(dessa sökningar markeras i tabellen med en *). De resultat som är markerade med 

** har inte att gått vidare till fas 1 granskning utan visar bara sökträdets 

utvecklande. Alla andra har gått vidare till fas 1 granskning. Databassökningen 

genomfördes 2007-09-17. 

 
Bearbetning  

Fas 1: En första bedömning av de 562 träffarna utfördes genom att författaren läste 

titlarna och abstrakten för att se vilka artiklar som speglade syftet och därigenom 

gick vidare till fortsatt granskning, de 52 vetenskapliga studierna som gick vidare i 

granskning matchade det valda området. Dubbletter och träffar som ej visat sig 

vara vetenskapliga studier eller var rewiev artiklar sorterades bort. 

 

Fas 2: En mer noggrann bedömning av de återstående 52 artiklarna genomfördes 

därefter med hjälp av den tilldelade granskningsmallen, (se bilaga 2). Genom 

granskningsmallen indelades exempelvis studierna i områden, typ av studie och 

huvudresultat. Med hjälp av granskningsmallen bestämdes även om artikeln gick 

vidare till fortsatt granskning, 17 av de 52 studierna gick vidare till fortsatt 

granskning.  

 

Fas 3: Den vetenskapliga kvalitén bedömdes enligt SBU, (se bilaga 3) (Hellzén, 

Johansson & Pejlert (1999), s48-49). De studier som klassificerades som låg 

kvalité studier exkluderades. Den högsta kvalitén eftersträvades. De artiklar som 

uppnådde hög eller medel kvalité och svarade på författarens syfte och 

frågeställningar sammanställdes i översiktstabellen (bilaga 4). Av de 17 artiklarna 

som gick vidare till fas 3 exkluderades två stycken, den ena på grund av att den 

var en pilot studie och den andra för att vissa av deltagarna i studien var vuxna 

som berättade om vilka IFSM de använde för att lindra sin smärta.  
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Analys  

I analysen har studiernas resultat sammanställts för att undersöka och presentera 

samband, mönster och teman. I resultatredovisningen har en tydlig struktur 

eftersträvats för att underlätta läsarens förståelse av studien resultat (jämför Polit 

& Beck, 2004 s.570-580). Artiklarna har bearbetats utifrån denna studies syfte och 

frågeställningar (jämför Backman, 1998 s.29). De inkluderade artiklarnas resultat 

redovisas i resultatet, i olika kategorier. De textenheter i artiklarna som 

överensstämde med mitt syfte översattes från engelska till svenska och 

kategoriserades utefter deras innehåll samt mitt syfte och mina frågeställningar. 

Kategorierna som framstod i analysen var, icke-farmakologiska 

smärtlindringsmetoders effekt, sjuksköterskans attityd till användande av IFSM, 

barns attityd till användande av IFSM, föräldrars attityd till användande av IFSM. 

Femton artiklar har inkluderats i resultatet, åtta av dem bedömdes vara av hög 

kvalité och sju av medelkvalité (för klassificering och värdering, se bilaga 3).  

 

Etiska överväganden för litteraturstudien 

Forskningsresultat som framkommit på ohederligt sätt såsom avsiktlig 

förvrängning av data eller forskningsprocessen får ej förekomma i denna studie. 

Artiklarna som valts ut för resultatet bör helst ha fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller visa sin ståndpunkt i ett noggrant etiskt resonemang. Alla artiklar 

som ingår i denna studie redovisas oavsett om dess resultat strider mot egna 

uppfattningar och eventuella önskade resultat mål (Forsberg & Wengström ,2003 

s.64) 

 

Resultat 

Resultatet i studien baseras på femton vetenskapliga artiklar utförda med 

kvantitativ och kvalitativ metod. Studierna är utförda i Sverige, Finland, Kina, 

Storbritannien och USA. Resultatet presenteras under följande kategorier icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoders effekt, sjuksköterskans attityd till 

användande av IFSM, barns attityd till användande av IFSM och föräldrars attityd 

till användande av IFSM. 
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1. Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoders effekt 

 I Beyer och Simmons (2004) kvalitativa studie som jag bedömt vara av medel 

kvalité. I studien ingick 21deltagare som alla hade vårdnaden om barn som led av 

sicklecellanemi, studien utfördes i USA. Deltagarna blev ombedda att berätta om 

vilka IFSM de använde i hemmet för att lindra deras barns smärta. De blev också 

ombedda att bedöma vilken effekt dessa metoder hade på smärtlindringen på en 

skala från 1 till 100, där 100 symboliseras fullkomlig smärtlindring (vilket därför 

kommer att beskrivas i procent). Elva av deltagarna använde sig av metoden 

gnugga som i medeltal gav en smärtlindrande effekt på 71%. Tio stycken använde 

sig av att applicera något varmt, det visade sig ha en medeleffekt på 75%. Att ge 

vätska hade en smärtlindrande effekt på 84% och användes av sju deltagare. Fem 

av deltagarna använde sig av bön som smärtlindring, de uppgav den högsta 

smärtlindringseffekten på 95% i medeltal. En deltagare använde sig av 

avslappningsband och uppgav att smärtlindringen var 85%. Några av vårdgivarna 

använde sig av olika sätt att distrahera sina barn från smärtan, dessa olika metoder 

var vaggning, rita, spela spel även tv-spel, se på film och ta en biltur. Av dessa 

distraktions metoder gav rita bäst smärtlindring med 80% och spel gav sämst 

smärtlindring med 40%. 

 

Erickson-Megel, Wagner-Houser och Simons-Gleaves (1998) randomiserade 

kontrollerade interventionsstudie (RCT) studie av medel kvalité som utfördes i 

USA med 99 deltagare (50 i experimentgruppen och 49 i kontrollgruppen) 

undersökte om vaggvisor verkade smärtstillande under rutin vaccinationer. Man 

fann ingen signifikant skillnad mellan experiment gruppen och kontroll gruppen 

när det gällde blodtryck och puls under proceduren. Men kontrollgruppen hade 

högre obehagspoäng på observational scale of  behavioral distress (OSBD) än 

experimentgruppen. Efter vaccinationen visade Ouchers tiogradiga ansiktsuttrycks 

skala (där tiol symboliserar värsta tänkbara smärta och 0 ingen smärta) att barnen 

från kontrollgruppen i medeltal hade en 4 medan barnen i experiment gruppen 

hade 3 i medeltal. Detta var dock ingen statistiskt signifikant skillnad. De 

signifikanta skillnader som dock uppmättes var att pojkarna kände mer oro än 

flickorna under hela proceduren enligt OSBD. Utifrån OSBD fann forskarna att 
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vaccination är något som var stressande för alla barnen i studien, men att lyssna på 

vaggvisor hade ej en signifikant smärtlindrande effekt. 

 

Li, Lopez och Lee’s (2007) RCT studie av medel kvalité som utfördes i Kina med 

ett deltagarantal på 203 barn (97 i experimentgruppen och 106 i kontrollgruppen) 

och den ena av barnens föräldrar. Den terapeutiska lekens effekt på barn och deras 

föräldrar undersöktes i en lek intervention med barnen. Man undersökte hur barn 

som genomgått dagkirurgi påverkades av interventionen och vikten av 

föräldrarnas delaktighet. Huvudeffekten av den terapeutiska leken var mindre oro 

både hos barn och föräldrar efter terapeutiska leken och efter operationen. 

Effekten mättes med hjälp av ett instrument efter lekterapin och efter operationen. 

Barnen som var med i experiment gruppen visade mindre negativa beteenden 

under anestesi introduktionen. Föräldrarnas tillfredsällelse mättes och visade med 

statistiskt signifikans att föräldrarna i experimentgruppen var mer nöjda än de i 

kontrollgruppen. Men det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i den post 

operativa smärtnivån hos barnen i grupperna. Ett samband visades dock mellan 

föräldrarnas oro och barnens oro. 

 

Sammanfattning av ovanstående studier  

I Beyer och Simmons (2004) studie presenterades flera IFSM som enligt 

deltagarna hade smärtlindrande effekt. Den mest effektiva IFSM var bön. I de två 

interventionsstudierna (Megel, Wagner-Houser & Simons-Gleaves, 1998 Li, 

Lopez, & Lee, 2007) framkom det att deras interventioner inte hade någon 

signifikant smärtlindrande effekt men att de minskade oro och obehag.  

 

3. Sjuksköterskans attityd till användande av IFSM 

 I en kvantitativ studie av hög kvalité som utfördes i Kina av He, Pölkki, Pietilä 

och Vehviläinen-Julkunen, 2005 undersöktes vilka IFSM som sjuksköterskorna 

rekommenderade till föräldrarna och om det fanns samband med demografiska 

bakgrundsfaktorer, 178 sjuksköterskor deltog i enkät studien. Enligt He et al 

(2005) var distraktion, uppmuntran, avslappning, positionering och 

andningstekniker IFSM som alltid sjuksköterskorna föreslog att föräldrarna skulle 

tillämpa när barnet genomgått kirurgiskt ingrepp. Mer än två tredjedelar av 

sjuksköterskorna som deltog i studien rapporterade att de sällan föreslog massage 
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eller att applicera något värmande eller svalkande för att lindra barnens smärta. 

Ingen av sjuksköterskorna uppgav att de rekommenderade transcutanes electrical 

nerve stimulation (TENS) till barnen åt föräldrarna. Beröring, närvaro, tröst, hjälp 

med dagliga aktiviteter och att skapa en bekväm miljö rekommenderades av ca 

50% (n=89) av sjuksköterskorna som medverkade i studien. Enligt He et al (2005) 

föreslog de äldre sjuksköterskorna uppmuntran, andningsteknik och avslappning 

mer frekvent än de yngre sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna med lägre utbildning 

föreslog mer frekvent närvaro som smärtlindringsmetod till föräldrarna. Det var 

vanligare att sjuksköterskorna med mer erfarenhet föreslog andningsteknik 

(p=0.02) och de med egna barn föreslog uppmuntran mer frekvent (p=0.012). 

 

I Pölkki och Vehviläinen-Julkunen (2001) kvantitativa studie av hög kvalité som 

utfördes i Finland genom enkätstudie i två sektioner med ett deltagarantal på 162 

sjuksköterskor undersöktes vilka IFSM som sjuksköterskor använde för att lindra 

barns postoperativa smärta. Sjuksköterskorna fick svara på hur ofta och om de 

använde vissa förvalda smärtlindringsmetoder, som svarsalternativ för hur ofta de 

använde metoderna kunde sjuksköterskorna välja alltid/nästan alltid, ibland och 

sällan eller aldrig. Förberedande information var den vanligaste/mest använda 

kognitiva beteende metoden som användes av 97% (n=157) av deltagarna, 61% 

(n=99) använde sig av distraktion, 51% ( n=83) andningsteknik, och 62% (n=100) 

uppmuntran nästan alltid eller alltid. Fantasi användes ibland av 48% (n=78) och 

var därmed inte lika vanligt, alla sjuksköterskor som använde fantasi hade valt 

alternativet ibland.  I studien framgår att sjuksköterskorna nästan alltid berömde 

barnen för att lindra smärta 82% (n=133). Belöning med klistermärke eller något 

gott att äta användes ibland av 52% ( n=84). När det gällde fysiska metoder 

användes ställningsbyte nästan alltid/alltid av 98% (n=159) av sjuksköterskorna. 

Massage användes av 72%  (n=117)) och att applicera något värmande eller 

kylande användes av 63% (n=102) ibland. TENS var den IFSM som användes 

minst (inte alls eller sällan) av 98%  (n=159) av sjuksköterskorna. När det gällde 

känslomässigt stöd användes tröst av 98%, (n =159) kroppskontakt t ex att hålla 

handen av 83% (n=134) och närvaro av 77%.(n=125) Att hjälpa till med dagliga 

aktiviteter (ADL) var den vanligaste IFSM som användes av 99%  (n=160) av 

sjuksköterskorna nästan alltid eller alltid. En tredjedel av sjuksköterskorna 

försökte skapa en bekväm miljö för barnen nästan alltid eller alltid. Av dem 
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använde sig 87%  (n=141)av att minimera oväsen, 86% (n=139) försökte behålla 

en behaglig luft temperatur och 69% (n=112) gav barnet dess favorit saker. 39% 

(n=63) rapporterade att de dekorerade avdelningen för att minska banens smärta. 

Sjuksköterskor som var äldre, mer utbildade och hade mer erfarenhet av den 

pediatriska vården förberedde barnen bättre med mer förberedande information än 

de yngre, mindre utbildade sjuksköterskorna och de med mindre erfarenhet. De 

äldre sjuksköterskorna gav mer ofta information om IFSM (p= 0.002). 

Sjuksköterskor som hade egna barn använde närvaro (p=0.0023) och 

andningsteknik (p=0.032) mer frekvent än de som ej hade egna barn. 

Sjuksköterskor som hade egna barn som legat på sjukhus använde massage 

(p=0.028) mer frekvent än de som ej hade det. Det fanns även vissa skillnader 

mellan de 5 sjukhusen som forskarna valt att inkludera i studien gällande val av 

IFSM. 

 

Pölkkis (2002) kvalitativa och kvantitativa deskriptiva studie av hög kvalité med 

162 deltagande sjuksköterskor i Finland hade som mål att beskriva vilka IFSM 

som sjuksköterskor rekommenderade föräldrar till barn i 8-12års åldern som 

genomgår kirurgi och faktorer som spelade in i detta. Undersökningen visade att 

61% (n=98) av de tillfrågade sjuksköterskorna nästan alltid eller alltid gav 

information till föräldrarna om IFSM. Av dessa (n=98) svarade 91% (n=89) av 

sjuksköterskorna att de nästan alltid gav information om att barnens smärta kunde 

lindras genom byte av kroppsställning. Övriga IFSM  metoder som 

sjuksköterskorna informerade föräldrarna om var aktiviteter dagliga livet (ADL) 

som var den mest frekventa, därefter kom information om tröst, om vikten av 

föräldrarnas närvaro, distraktion, att skapa en bekväm miljö, beröringens 

betydelse, andningsteknik, applicera värme eller kyla. Den metod som 

sjuksköterskorna aldrig eller sällan informerade om var TENS. Sjuksköterskor 

med längre erfarenhet än tio år inom pediatriken gav mer frekvent information till 

föräldrarna om fantasi och avslappning. Om sjuksköterskan hade egna barn som 

tidigare genomgått sjukhusvistelse var hon mer benägen att informera föräldrarna 

om uppmuntran som IFSM. När det gällde sjuksköterskornas ålder, utbildning och 

hur många egna barn de hade fann man ingen signifikant statistisk skillnad i 

benägenhet att ge information angående IFSM. Pölkki fann heller ingen 
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signifikant skillnad mellan de fem universitetssjukhusen i Finland som var 

inkluderade i studien. 

 

I Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen, Pietiläs (2003) kvantitativa studie av 

hög kvalité med 162 deltagande sjuksköterskor som utfördes i Finland med syfte 

att undersöka vilka faktorer som var främjande och hindrande för att 

sjuksköterskorna skulle använda sig av IFSM på barn som genomgått kirurgi. De 

faktorer som främjade för att sjuksköterskorna skulle använda IFSM var 

kompetens, arbetsbelastning/tid, barnets ålder/möjlighet till samarbete och 

föräldrarnas delaktighet. Det var 98% (n=149) av sjuksköterskorna ville lära sig 

fler smärtlindringsmetoder. Bara 7%  (n= 11 )av sjuksköterskorna uppgav att de 

hade fått tillräcklig utbildning i IFSM och bara 38% (n= 62)av sjuksköterskorna 

höll med om att arbetsbelastningen på deras avdelning var passande för att 

använda IFSM. Faktorer som hindrade sjuksköterskorna från att utföra metoderna 

var osäkerhet, hög arbetsbelastning/tidsbrist, brist på erfarenhet av IFSM, 

arbetsorganisationen/högt patient flöde och att man ansåg att IFSM inte alltid var 

nödvändiga. Det visade sig att de äldre sjuksköterskorna uppvisade större 

kompetens och mindre osäkerhet när det gällde IFSM. Om sjuksköterskorna hade 

egna barn som legat på sjukhus hade inget samband med användandet av IFSM. 

 

I Twycross (2006) kvalitativa observationsstudie av medel kvalité som utfördes i 

England med 13 deltagande sjuksköterskor, syftet var att undersöka vilken 

postoperativ smärtlindring som sjuksköterskorna gav barnen och hur det såg ut i 

förhållande till best practice riktlinjer. Det fanns brister i den icke-farmakologiska 

smärtlindringen, en sjuksköterska på avdelningen använde sig av distraktion vid 

venpunktion men det fanns ingen regelbundenhet i metoden.  

 

I Salanterä, Lauri, Salmi och Helenius (1999) kvantitativa enkät studie av 

medelkvalité som utfördes i Finland med 265 deltagande sjuksköterskor var syftet 

undersöka vilken kunskap finska sjuksköterskor hade om barns smärtlindring.  

Sjuksköterskorna som var mellan 46-55 år gamla hade högst poäng på 

kunskapstestet och de som var utbildade till specialist barn sjuksköterskor hade 

också högst poäng medan de med anestesi eller operations utbildning fick lägst 

poäng. Utav 20 förvalda IFSM skulle sjuksköterskorna berätta hur ofta de använde 
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dessa metoder. Med många eller alla barn som upplever smärta var det 98% 

(n=259) av sjuksköterskorna som använde sig av metoden att prata med barnen, 

97% (n= 257)ändade barnets ställning, 92% (n=244) le mot barnet, 83%(n=219) 

vagga barnet, 82% (n=217)distraherade barnet, 45% (n=119) använde humor för 

att lindra barnets smärta. 19% (n= 50) använde metoden att applicera något varmt 

och 12%  (n=32) vände barnets uppmärksamhet mot proceduren. TENS användes 

av 1% (n=3) av sjuksköterskorna  till alla eller nästan alla barn som upplevde 

smärta. I 70% av de valda metoderna var barnet passivt och sjuksköterskan aktiv. 

Sjuksköterskorna med specialist barnsjuksköterskeutbildning använde flest 

metoder och anestesi och operationssjuksköterskorna använde minst metoder. 

Sjuksköterskorna som var äldre och hade mer erfarenhet använde fler metoder där 

barnet var aktivt och sjuksköterskan mer passiv. 

 

Sammanfattning av föregående studier 

De vanligaste IFSM som sjusköterskorna informerade om till föräldrarna var även 

de vanligaste IFSM som sjuksköterskorna själva använde. Dessa var distraktion, 

uppmuntran, avslappning, andningstekniker, tröst, positionering, närvaro, hjälp 

med ADL (Pökkis, 2002, Pölkki & Vehviläinen-Julkunen 2001). I Salanterä, 

Lauri, Salmi och Helenius (1999) studie användes metoder som ej tagits upp i de 

andra artiklarna, såsom prata med barnen, le mot barnet och vagga. TENS var den 

minst använda metoden i alla artiklar där TENS fanns representerad (Salanterä, 

Lauri, Salmi & Helenius, 1999, Pökkis, 2002, Pölkki & Vehviläinen-Julkunen 

2001, He, Pölkki, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2005). Det fanns skillnad 

mellan vilka IFSM som sjuksköterskorna föreslog beroende på längd av 

erfarenhet, utbildning och ålder. Äldre mer utbildade sjuksköterskor med mer 

erfarenhet förberedde barnen bättre med mer information, var mer kompetenta, 

mindre osäkra och använde sig mer av metoder där barnet fick ha en aktiv roll. 

Medan det framkom olika resultat angående om det hade någon betydelse för valet 

av IFSM om sjuksköterskan hade egna barn (Salanterä, Lauri, Salmi & Helenius 

1999, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen, Pietiläs 2003, Pökkis 2002, Pölkki och 

Vehviläinen-Julkunen 2001, He, Pölkki, Pietilä och Vehviläinen-Julkunen, 2005). 
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4. Barns attityd till användande av IFSM 

 Pölkki, Pietilä och Rissanens (1999) kvalitativa studie av hög kvalité utfördes i 

Finland med 20 deltagande barn med syfte att beskriva barns upplevelse av smärta 

på sjukhus. Pölkki, Pietilä och Rissanen beskriver i sin studie olika IFSM som 

barn använder för att lindra sin smärta, utifrån sin innehållsanalys fann de fyra 

teman med IFSM. Det första temat var coping strategier som innehöll avslappning 

och vila, att delta i proceduren, att titta bort, att uttrycka smärta ickeverbalt, och 

distraktion. Det andra temat var föräldranärvaro, som gav en ökad känsla av 

trygghet och säkerhet, vilket minskade smärtan. Det tredje temat var hjälp från 

sjukvårdspersonalen som innehöll metoderna att ta blod från en central ven kateter 

istället för att behöva sticka, att få beröm och information om proceduren. Det 

fjärde temat var tidigare erfarenhet av liknande situationer, där lärande och att vara 

bekant med fanns. Resultatet visade att många av barnen använde sig av att vara 

en aktiv deltagare i proceduren som cooping mekanism detta verkade lindra 

smärtan. Att titta bort eller blunda kunde hjälpa ibland och att grimasera var också 

ett sätt att hantera smärtan på och därigenom göra den mindre. Att aktivt försöka 

tänka på något annat för att distrahera sig själv minskade även det smärtan. Att 

tänka positivt, till exempel ”smärtan i proceduren kommer att göra så jag mår 

bättre när den är över” var en smärtlindringsmetod som användes. Barnen uppgav 

att få beröm till exempel ett klistermärke minskade smärtan och även att få 

information om vad som skulle hända härnäst. Barnen uppgav att efter att ha varit 

på sjukhuset ett antal gånger vande de sig vid situationen vilket minskade den 

fysiska smärtan och igenom att rädslan minskade. 

 

I Idvall, Holm och Runeson (2005) kvalitativa studie av hög kvalité som utfördes i 

Sverige med sex deltagande barn samt sex föräldrar var syftet att undersöka barns 

upplevelse av smärta och de IFSM som de använde för att klara smärtan efter 

tonsillectomi. Av resultatet framkom att distraktion var den vanligaste IFSM som 

användes av 4 barn. Flera barn försökte sova eller vila för att smärtan skulle 

minskas. Uppmuntran användes genom att ha en positiv attityd till proceduren, t 

ex att det skulle leda till något gott i framtiden eller att det skulle bli roligt att få 

träffa vännerna sedan. Den förberedande informationen om smärta och 

smärtlindringsmetoder betonades som viktig. Att applicera något svalkande eller 

värmande beräknades som den vanligaste fysiska metoden för att lindra smärta 
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som t ex att dricka vatten eller äta glass. Att ha någon hos sig betonades som 

viktigt, antingen en förälder eller sjukvårdspersonal. Hjälp med dagliga aktiviteter 

som t ex hjälp med spottkopp var en metod som användes. 

 

I Pölkki, Pietilä och Vehviläinen-Julkunens (2003) kvalitativa studie som jag 

bedömt vara av hög kvalité deltog 52 barn i skolåldern. I denna studie som 

utfördes i Finland beskrivs barns upplevelser i samband med post operativa 

smärtlindrings metoder, och deras förslag till sjuksköterskor och föräldrar 

angående IFSM på sjukhuset. Den mest använda metoden var att göra något som 

distraherar en från smärtan 98%  (n=50) av de deltagande barnen i studien 

använde sig av denna metod. Den näst vanligaste metoden var vila som användes 

av 81% (n=42) av barnen. Hälften 52% (n=27)  använde sig av ställningsbyte för 

att lindra smärtan. Det var 31% som använde sig av fantasin, 21%  (n=10) gick, 

rörde sig och utförde fysiska övningar för att lindra smärtan. Avslappning använde 

sig 8%  (n=4) av barnen av. Att försöka stoppa tankarna, använda andningsteknik 

och applicera något värmande eller kylande var fungerande smärtlindringsmetoder 

som bara användes av ett par barn per metod. Alla barnen använde sig av IFSM. 

Majoriteten av barnen använde sig av tre olika metoder. Barnen beskrev även 

lyckade IFSM som sjuksköterskorna använde sig av. I undersökningen kom man 

de fram till att 88%  (n=45) av sjuksköterskorna hjälpte barnen med dagliga 

aktiviteter, 52% (n=27) av barnen uppgav att sjuksköterskorna använt sig av 

distraktion för att lindra deras smärta, 31% (n=16) uppgav att det sjuksköterskorna 

frågade hur det gick för barnen och att det var smärtlindrande. Det var 17% (n=8) 

av sjuksköterskorna som använde sig av att ändra ställning, 8% av att vara 

närvarande, 6% (n=3) använde sig av att applicera något värmande eller 

svalkande, 2%  (n=1) använde sig av beröring och 2% (n=1 )av sjuksköterskorna 

använde sig även av att ge information som enligt barnen var fungerande IFSM. 

Barnen blev även tillfrågade om vilka fungerande IFSM som föräldrarna använt 

sig av. Resultatet visade att 98%  (n=50) av föräldrarna använde sig av distraktion, 

73% ( n= 37)av att vara närvarnade, 67% (n= 34) av uppmuntran, 62% (n=32) 

hjälpte till med dagliga aktiviteter. Ställningsbyte och beröring var 10% (n=5) 

vardera. Massage och tröst användes av 6% ( n=3) vardera. Att applicera något 

kylande och att ge information till barnet användes bara av 2% (n=1) av 

föräldrarna. Barnen i studien blev även tillfrågade om vad de hade för förslag till 
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sjusköterskorna och föräldrarna angående IFSM. De flesta av barnen hade förslag 

på förbättringar till sjuksköterskorna medan bara några få hade förslag på 

förbättringar till föräldrarna. Förslagen till sjuksköterskorna angående vilka IFSM 

som barnen önskade att sjuksköterskorna utförde var att skapa en bekväm miljö på 

sjukhuset med dekorationer, underhållning, vänner, meningsfulla aktiviteter och 

inget oväsen. Regelbundna besök av sjuksköterskorna på salarna önskades och att 

de spenderade mer tid med barnen. Barnens önskan till föräldrarna var endast 

”mamma och pappa, snälla stanna hos mig”. 

 

I He, Vehviläinen-Julkunen, Pölkki och Pietiläs (2007) kvalitativa och kvantitativa 

studie av medelkvalité som utfördes i Finland med 59 deltagande. Forskarna 

undersökte hur barnen såg på de IFSM som de givits postoperativt från 

sjuksköterskorna, sina föräldrar och själva bidragit med. I studien uppgavs vilka 

IFSM barnen i studien använde efter kirurgiskt ingrepp. De icke farmakologiska 

kognitiva beteende metoderna som användes av barnen var avslappning, den mest 

populära avslappningen var att läsa böcker vilket 46% (n=27) av barnen ägnade 

sig åt för att lindra sin smärta. Av de fysiska metoderna använde sig 81%  (n=47) 

av barnen av att byta ställning som smärtlindringsmetod, att applicera något 

värmande eller kylande användes bara av 9%. (n=5). Under rubriken 

känslomässigt stöd fanns bara en metod och det var ”att be att föräldrar närvarar”, 

det gjorde de flesta 80% (n=47). Övriga metoder var att försöka tolerera smärtan 

56% (n= 33) och att med tanken försöka minska smärtan, som t ex kunde göras 

genom att tänka att man inte har ont 42% (n=24).I studien har de även kartlagt 

barnens uppfattning om vilka IFSM som föräldrarna och sjuksköterskorna 

använde. Metoderna där föräldrarna var starkt representerade var uppmuntran, 

massage, känslomässigt stöd, kroppskontakt, närvaro och hjälp med dagliga 

aktiviteter. Hjälp med dagliga aktiviteter var den metod som flest föräldrar 

använde 80% (n=47). De metoder som var mer typiska för sjuksköterskor att 

använda var förberedande information, avslappning, distrahering och 

andningsteknik. Tröst var den IFSM som flest sjuksköterskor använde. Att finna 

bättre ställningar och att skapa en bekväm miljö var också vanliga metoder för 

sjuksköterskorna. I studien gav även barnen förslag till föräldrarna på 

smärtlindrande metoder de önskade att de använde, dessa var att stanna hos barnet 

hela tiden, uppmuntran, sagor, att få tröst, hålla handen, att föräldrarna visade 
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kärlek, att få hjälp med det de önskar, massage, mer kommunikation mellan 

föräldrar och sjuksköterska så föräldrarna har den kunskapen de behöver för att 

hjälpa barnet. Barnens förslag på IFSM de önskade att sjuksköterskorna skulle 

utföra var mer besök och stanna kvar längre, sagor och lek önskades från 

sjuksköterskorna, vackrare sjukhusmiljö och leksaker. Muntlig uppmuntran, 

vänlig attityd och bra service, barnen uppgav även att de ville veta mer om sin 

sjukdom. 

 

Sammanfattning av ovanstående studier 

De IFSM som sjuksköterskorna använde mest sig av var distraktion, hjälp med 

ADL och ställningsbyte, information, andningsteknik. Föräldrarnas mest använda 

IFSM var närvaro, uppmuntran, massage och hjälp med ADL (He, Vehviläinen-

Julkunen, Pölkki & Pietiläs 2007, Pölkki, Pietilä & Vehviläinen-Julkunens, 2003 

Idvall, Holm & Runeson 2005). I He et al’s studie från 2007 framkom att barnen 

hade många önskningar om olika IFSM som sjuksköterskorna och föräldrarna 

skulle utföra, men i Pölkki, Pietilä och Vehviläinen-Julkunens studie från 2003 

hade barnen bara många önskningar om IFSM som sjuksköterskorna skulle utföra 

medan de av föräldrarna bara önskade att de skulle vara hos dem.  

 

5. Föräldrars attityd till användande av IFSM 

I en kvantitativ finsk studie av He, Pölkki, Piätilä och Vehviläinen-Julkunen från 

2005 som jag bedömt som högkvalitativ med 205 deltagande föräldrar var syftet 

att beskriva vilka IFSM föräldrarna använde för att lindra sina barns postoperativa 

smärta och faktorer relaterade till detta. I studien presenterar demografiska data i 

relation till föräldrarnas användande av IFSM. Forskarna kom fram till att olika 

bakgrundsfaktorer som ålder, kön och utbildning skapar vissa skillnader i valet av 

IFSM. Det var vanligare att papporna använde metoderna fantasi, uppmuntran och 

att skapa en bekväm miljö än mammorna. De äldre föräldrarna använde sig mer 

frekvent av närvaro och förberedande information än yngre föräldrar. Medan de 

yngre använde sig mer frekvent av fantasi. Det var vanligare att föräldrar med 

högre utbildning använde sig av distraktion, fantasi, förberedande information, 

uppmuntran och skapande av en bekväm miljö än föräldrarna med lägre 

utbildningsnivå. Det var vanligare att föräldrar med tidigare erfarenhet av att deras 

barn fått sjukhusvård gav information till barnet om vilken anestesi som barnet 
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skulle få. Föräldrar gav massage mer frekvent till flickor och uppmuntran mer till 

pojkar. Att skapa en bekväm miljö användes mer till yngre barn. Det var vanligare 

att barnen med måttlig smärta fick förberedande information, uppmuntran och 

massage än barnen med svår smärta. 

 

I Beyer och Simmons (2004) kvalitativa studie av hög kvalité som utfördes i USA 

med 21 vårdnadshavare till barn med sicklecell anemi var syftet att undersöka hur 

smärtlindringen för dessa barn tedde sig i hemmet. Delar av denna studie har 

presenterats tidigare i arbetet. Av studien uppgav vårdnadshavarna att både den 

farmakologiska och de flesta av de IFSM bara fungerade delvis. Många av 

vårdnadshavarna använde sig av flera olika metoder, de verkade för det mesta vara 

positiva, entusiastiska och känna hopp när det gällde omvårdnaden de kunde ge 

sina barn. De som hade vårdnaden om barnen använde ett flertal olika IFSM. Att 

applicera något värmande kunde göras på flera olika sätt, med varmvattenflaskor, 

elektriska filtar, bad och varma handdukar. Metoder som användes för att lindra 

barnens smärta var massage av rygg, ben, armar eller bröst. Fysiska metoder som 

användes var bara att hålla om, borsta barnets hår och hålla handen. Att gå i 

kyrkan och känna tacksamhet nämndes ofta som något viktigt för att lindra 

smärtan. Vårdnadshavarna nämnde att om barnet kunde distraheras kunde smärtan 

hållas borta. När barnet fick göra något det tyckte var roligt så kunde barnet tänka 

på något annat än smärtan. En vårdnadshavare uppgav att hon försökte hålla 

humöret uppe och ha en positiv attityd, för hon hade märkt att om hon blev ledsen 

för att barnet hade ont blev barnet mycket påverkat av det. Att bara finnas där var 

en av de vanligaste IFSM för att ge barnet hopp att livet är värt att leva trots 

smärtan. 

 

Pölkki, Pietilä, Vehviläinen-Julkunen, Laukkala och Ryhänen (2002) kvantitativa 

och kvalitativa studie av medelhög kvalité som utfördes i Finland med 176 

deltagande mammor samt 25 pappor hade som syfte att beskriva föräldrars syn på 

vad som influerar deras deltagande i deras 8-12 årig barns kirurgiska 

smärtlindring, samt att komma med rekommendationer till hälsovårds personal 

angående smärtlindring av barn. Resultatet visar att föräldrarna önskade mer 

information från sjuksköterskorna för att bättre kunna lindra sina barns smärta. 

Föräldrarna önskade information om deras barns smärta i olika procedurer och få 
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råd av sjuksköterskan om hur de kunde lindra barnets smärta och även att 

sjuksköterskan tog initiativ till att ge denna information. Föräldrarna önskade även 

att denna information gavs utan tidspress, de ansåg att konstant närvaro hos barnet 

var den bästa smärtlindringen. Föräldrarna ville därför sova kvar på natten, de tog 

upp att det var viktigt att lyssna på vad barnet hade att säga och trösta barnet när 

det behöver tröst. Föräldrarna hoppades att sjuksköterskan skulle ha ett vänligt sätt 

och en öppen attityd och att hon skulle spendera mer tid hos barnet se till barnets 

behov av vila och hitta på någon meningsfull aktivitet för att inte barnet skulle bli 

uttråkat. Föräldrarna önskade även mer personal. 

 

Sammanfattning av ovanstående studier 

I He et al’s studie från 2005 framkom att det fanns skillnader i val av IFSM 

beroende på föräldrarnas ålder, utbildning, erfarenhet av vård och om de hade 

arbete. Man kom även fram till att det var skillnad på vilka metoder som användes 

till flickor och pojkar. I Pölkki 2002 framkom att föräldrarna önskade mer 

information om IFSM från sjuksköterskan, medan det i Beyer och Simmons 

(2004) menade att föräldrarna hade gott förtroende till den IFSM som de kunde ge 

sina barn, i dessa studier använde föräldrarna dock frekvent distraktion som IFSM 

och båda kom fram till att föräldranärvaro var den bästa smärtlindringen.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie var metoden som användes för denna c-uppsats där informationen 

hämtades från vetenskapliga artiklar. De sökord som initialt användes för att samla 

ihop material till resultatet visade sig tillräckligt. En styrka med studien är att en 

grundlig genomgång av ett stort antal studier (562) skett för att komma fram till de 

studier som resultatet vilar på. Ett sökord som ej tillförde några studier till 

resultatet var complementary, att sökordet gav så få träffar kan ha berott på att det 

är ett ord som på senare tid börjat användas. Mina sökord har varit relevanta för 

studien, attitude var ett sökord som var avvikande i antalet träffar som platsade i 

resultatet. Att de vetenskapliga artiklarna var skrivna på det engelska språket har 

inte varit ett hinder. I studien ingår inga artiklar som jag bedömt vara av låg 

kvalité och antalet studier som jag bedömt som högkvalitativa är så mycket som 

tio stycken. I inte mindre än nio av de vetenskaliga studierna som användes i 
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resultatet har Pölkki varit delaktig trots att relativt många sökord användes. Det är 

möjligt att andra sökord hade gett fler träffar av andra författare. En nackdel är att 

kategorierna IFSM’s effekt och föräldrars attityd till användande av IFSM inte gett 

lika stor resultat del som övriga kategorier. För att öka antalet artiklar som utgick 

ifrån föräldrarnas perspektiv kunde sökordet parent ha använts.  Jag vill påpeka att 

i en vetenskaplig studie har vårdnadshavare likställts med biologisk förälder. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa IFSM inom pediatriken. I resultatet 

framgår att det finns många IFSM som har smärtlindrande effekt. Jag anser utifrån 

vad jag fått reda på i bakgrunden och resultatet att IFSM används som ett 

komplement till farmakologisk smärtlindring vid svårare smärta som till exempel 

vid post operativ smärta i He, Pölkki, Pietilä och Vehviläinen-Julkunens studie 

(2005). Enligt Olsson och Jylli (2001) bör man bygga upp en tillitsfull och trygg 

relation med barnet för att minska smärtan, detta borde i så fall betyda att den 

icke-farmakologiska smärtlindringen kan börja redan innan barnet upplever 

smärta. En trygg relation kan alltså förebygga smärta.  

 

Kolcaba och DiMarco (2005) beskriver i sin review studie att man ägnar stor 

uppmärksamhet mot smärtbedömningen men att bedömningen av välbefinnande 

inte ägnas lika mycket uppmärksamhet. Kolcaba och DiMarco beskriver 

välbefinnande i pediatriken; välbefinnande är ett eftersträvnarsevärt, positivt och 

holistiskt mål som är nära förbundet med sjuksköterske professionen (Kolcaba & 

DiMarco, 2005). Jag kan se att IFSM har som mål att lindra smärta men också öka 

välbefinnandet, på detta sätt vävs IFSM in som en naturlig del i god omvårdnad.   

Rheingans (2007) tar upp acupungtur, distraktion via virtuell verklighet och 

hypnos som fungerande IFSM i sin review artikel. Dessa metoder har inte funnits i 

någon av artiklarna som mitt resultat består av. Li, Lopez och Lee’s studie från 

2007 visade att den terapeutiska lekinterventionen gav lägre orosnivåer hos barnen 

men att den inte gav någon minskad smärta (Li, Lopez & Lee, 2007). Rheingans 

(2007) har funnit motvisande resultat från denna studie som visar att de IFSM 

fantasi och avslappning reducerade smärta men inte oro. Eriksson och Herberts 

menar att andlighet kan vara en stor hjälp i lidandet (Eriksson och Herberts, 1992, 
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s.34-41). Detta kan vi se ett exempel på i Beyer och Simmons studie från 2004 där 

det framkom att bön var den mest effektiva IFSM. 

 

 
Sjuksköterskorna använde sig ofta av distraktion men också förberedande 

information som var viktigt för barnens copingförmåga. Sjuksköterskan använde 

även många andra IFSM. I Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen och Pietiläs 

studie (2003) framkom att främjande faktorer för användande av IFSM var 

kompetens, erfarenhet och liten arbetsbelastning. Man fann även att det fanns 

intresse för att lära sig mer om IFSM hos sjuksköterskorna. I samma studie fann 

man att faktorer som motverkade användandet av IFSM var att man ej fått 

tillräckligt med utbildning och att man inte alltid fann det nödvändigt att använda 

IFSM. I Garland och Kennys review studie från 2006 menar man att hantering av 

smärtbehandlingen påverkas av arbetsbelastningen. De menar även att bristande 

dokumentation och kommunikation personalen emellan ledde till ett försämrat 

smärtlindringsarbete. Det visade sig i Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-Julkunen och 

Pietiläs studie (2003) att flertalet av sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg 

att de inte hade fått tillräcklig utbildning i IFSM, bara 7% ansåg att 

sjuksköterskeutbildningen hade gett dem tillräcklig utbildning och att detta 

hämmade dem att utföra dessa. 

 

I Twycross (2006) observationsstudiestudie framkom att det fanns bristande 

rutiner när det gällde IFSM och att sjuksköterskorna inte spenderade all tid de 

kunde hos barnen. Garland och Kenny (2006) framhåller att om sjuksköterskorna 

skulle spendera mer tid hos barnen så skulle rutiner kunna följas mer konsekvent 

med föräldrainformation och observation av smärtsignaler samt utvärdering av 

smärtlindring (Garland & Kenny, 2006). 

  

I resultatet kan utläsas att IFSM är något som används ofta av barn och deras 

föräldrar på ett naturligt sätt. Närvaro och distraktion var de vanligaste IFSM som 

användes av föräldrarna, föräldrarnas närvaro var den absolut viktigaste IFSM 

som barnen uppgav. Men barnen använde sig även självständigt av flera IFSM 

som t ex ställningsbyte, tankekontroll och vila. I likhet med (Pölkki, Pietilä, & 

Vehviläinen-Julkunen, 2003) och (He, Vehviläinen-Julkunen, Pölkki & Pietilä, 



 22 

2007) i resultatet samt av Garland och Kennys (2006) review studie uttrycker 

barnen en önskan om att sjuksköterskan ska spendera längre tid hos barnet. 

Kankkunen, Pietilä och Vehiläinen-Julkunen fann att barnen sökte socialt stöd från 

omvärlden (Kankkunen, Pietilä & Vehiläinen-Julkunen, 2004). 

 

Det framgick av Li, Lopez och Lee’s studie från 2007 att föräldrarnas 

sinnesstämning påverkade barnen starkt och därför anser jag att det även är viktigt 

med ett gott mottagande av föräldern med t ex gemensam information. Garland 

och Kenny (2006) hävdar att det behövs mer utbildning för att sjuksköterskorna 

ska kunna utföra en mer familjecentrerad omvårdnad (Garland & Kenny, 2006). 

Jag anser att föräldrarna bör informeras om hur viktig deras närvaro är för barnets 

smärtlindring. Kankkunen, Pietilä och Vehiläinen-Julkunen menar i sig review 

studie från 2004 att man bör fokusera mer på föräldrarna än vad som görs i den 

postoperativa vården av barns smärta. De framhåller även att föräldrarna är ett 

stort stöd för barnet i den post operativa smärtlindringen (Kankkunen, Pietilä & 

Vehiläinen-Julkunen, 2004), föräldranärvarons vikt har betonats av flera av 

studierna i resultatet. Även Garland och Kenny (2006) betonar vikten av 

föräldranärvaro. 

 

Konklusion 

Denna litteratur studie tillför en sammanfattning och tolkning av IFSMs betydelse 

inom pediatriken utifrån sjuksköterskans, barnets och förälderns perspektiv som 

baserats på vetenskaplig artiklar. Jag anser att frågeställningarna har besvarats i 

resultatet. Enligt mig bör det finnas mer utbildning i IFSM i 

sjuksköterskeutbildningen och även att man kan använda sig av metodövningar för 

att minska den osäkerhet som kan finnas enligt Pölkki, Laukkala, Vehviläinen-

Julkunen och Pietiläs studie från 2003. Jag anser att det skulle kvalitetssäkra och 

hjälpa sjuksköterskorna i deras dagliga arbete om det fanns rutiner på 

avdelningarna angående IFSM. En empirisk studie för D nivå skulle kunna vara att 

specifikt testa om kall dryck eller glass lindrar smärta efter tonsillektomi.  

Nya forskningsproblem som härmed initieras är rutiner för när olika IFSM bör 

användas, vid vilka ingrepp, vid vilka sinnesstämningar. Vilka IFSM som är 

lämpliga till olika åldersgrupper, hur lång tid olika IFSM tar i genomsnitt.  
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Bilaga 1. Söktabell för databaser 
 

 Sökord: Resultat i 

Pubmed 

Resultat i 

Cinahl 

Utvalda 

 nursing and child and pain 618** 407**  

 nursing and child and pain not 

infant not pregnancy not labor  

539** 336**  

 nursing and child and pain and 

nonpharmacological not infant not 

pregnancy not labor  

12 5 Pubmed:1 

Cinahl:0 

 nursing and child and pain and 

alleviation not infant not 

pregnancy not labor  

13 9 Pubmed:2 

Cinahl:0 

 nursing and child and pain and 

assessment not infant not 

pregnancy not labor  

109 * 106 * Pubmed:2 

Cinahl:1 

 nursing and child and pain and 

management not infant not 

pregnancy not labor  

95 * 91 * Pubmed:2 

Cinahl:1 

 nursing and child and pain and 

attitude not infant not pregnancy 

not labor  

92 * 20 Pubmed:5 

Cinahl:1 

 nursing and child and pain and 

complementary not infant not 

pregnancy not labor  

6 4 Pubmed:0 

Cinahl:0 

Summa: 

(ej **) 

 327 235 15 

 
** visar endast sökträdets utvecklande. 
* visar de sökningar där abstrakts har lagts till i limits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 2. Artikelgranskningsmall 

Artikel nr:………Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………..…………………

……………………… 

Årtal:………..Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utförde…………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         �        Review         �    Annan    

�………………….. 

      Kvantitativ     �        Kvalitativ     � 

Område:   

1…………………………………….   � 

2……………………………………..   � 

3……………………………………..   � 

4……………………………………..   � 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  � Medel  (II)  � Låg (III)  �  

Kommentar:…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

……………………………………. Fortsatt bedömning:    Ja �     Nej � 
Motivering:………………………………………………………………………… 



 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                �             Intervention        � 

                          Annan                             �............................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           �         Prospektiv          � 

                           Randomiserad          �             Kontrollerad       � 

                           Intervention             �             Annan                 �.................. 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N)…… 

Tidpunkt för studiens genomförande?................................. Studiens längd……….  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja �      Nej �            Åldersaspekter? Ja  �  Nej � 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja  �          Nej  � 

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja  �          Nej  � 

Finns ett etiskt resonemang?  Ja  �           Nej  � 

Urval relevant?   Ja  �           Nej  � 

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja  �           Nej  � 

Är metoden tydligt beskriven?  Ja  �           Nej  � 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja  �           Nej  � 

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja  �           Nej   � 
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Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja � Nej � 

               Representativt                           Ja �              Nej � 

               Kontext  Ja � Nej � 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja � Nej � 

                Storleken beskriven Ja � Nej � 

Interventionen beskriven  Ja � Nej � 

Adekvat statistisk metod  Ja � Nej � 
Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja � Nej � 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja � Nej � 

                            -reliabla  Ja � Nej � 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja � Nej � 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 



 
Bilaga 3. Klassificering och värdering av studier 
 

- Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie där man 
jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till 
antingen en kontrollgrupp eller till en eller flera experimentgrupper. 

 
- Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp 
(historisk kontroll). 

 
- Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en definierad grupp som saknar jämförelsegrupp. 
 

- Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av 
intervjuer, berättelser eller observerade beteenden analyseras och 
presenteras med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden såsom 
upplevelser och erfarenheter hos individer. 

 
 

 I=Hög kvalité II=Medel III=Låg kvalité 
RCT Större välmonitorerad multicenter 

studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 
 

     _ Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning tillräckligt 
antal patienter och adekvata statistiska 
metoder. 
 

     _ Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial som 
är väl beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t ex 
multivariant analys, 
fallkontrollmetodik etc). Lång 
uppföljning. 
 

     _ Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför kort 
uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 

K Väldefinierad frågeställning. Relevant 
och tydligt beskrivet urval. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Logiskt och begripligt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och 
replikerbarhet.  
 

     _ Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräcklig beskriven datainsamling 
och analysmetod. Vagt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 
Beskrivning av och kvalitetskriterier för vetenskapliga studier i omvårdnad enligt 
SBU/SSF nr3 1999  
 
 
 
 



         Bilaga 4. Översiktstabell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Analys  
Instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Metod 

Beyer & 
Simmons 
2004 
Kansas City 
USA 

Home 
treatment of 
Pain for 
Children and 
Adolescents 
with Sickle 
Cell Disease 

Syftet var att skapa 
förståelse hos 
sjukvårdspersonal 
för hur det är att 
vårda ett barn med 
sicklecellanemi 
hemma.  

Halvstrukturerade 
intervjuer med demografiska 
data och 8 öppna frågor (varav 
bara 2 frågor analyserades.) 
Bandade intervjuer 
anteckningar angående kontext 
och beteende. 
Scale for effectiveness  
0-to-100 bearbetades i SPSS 
version 11.5 
 

21 
vårdnadshavare 
till barn med 
sickelcell anemi. 

Många olika IFSM visade sig ha effekt enligt 
föräldrarna. Bön var den mest effektiva metoden, 
andra metoder som också visade sig ha 
smärtlindrande effekt var att applicera något varmt 
eller kallt, gnugga, avslappningsband, distraktion 
och att gnugga. Föräldrarna var positiva, 
entusiastiska och hade förtroende för den 
omvårdnad de kunde ge barnen. 

II-DS-K 

Erickson  
Megel, 
Wagner 
Houser, 
Simons, & 
Gleaves 
1998 
USA 

Children’s 
responsens to 
immunization
s: Lullabies as 
a distaction 

Syftet med studien 
var att undersöka 
vilken effekt 
bandade vaggvisor 
hade för barn som 
blev vaccinerade 
gällande stress och 
smärta. 

Kvantitativ 
Intervention 
Faces scale on the Outher, för 
att uppskatta smärta. 
Observational scale of  
behavioral distress (OSBD). 
Blodtryck och hjärtfrekvens 
mättes. Samt ett demografiskt 
frågeformulär. Musik 
intervention. Statistikal 
analysis system (SAS), 
ANOVA, Kruskall-Wallis. 
 
 

99 barn, 50 i 
experiment 
gruppen och 49 i 
kontroll 
gruppen.   
(1 bortfall) 

Resultatet visar att det inte fanns någon signifikant 
skillnad i blodtryck och puls hos barnen i 
kontrollgruppen och barnen i experimentgruppen. 
Man fann en viss skillnad mellan grupperna 
gällande oro. Man fann dock att pojkarna upplevde 
en större oro än flickorna under proceduren.  

II- RCT 

He, Pölkki, 
Pietilä & 
Vehviläinen-
Julkunen 
2005 
Kina 
(a) 

A survey of 
Chinese 
nurses’ 
guidance to 
parents in 
childres’s 
postoperative 
pain relief 

Syftet med studien 
var att beskriva hur 
kinesiska 
sjuksköterskor 
bemöter föräldrar 
vars barn 
genomgått kirurgi 
angående icke-
farmakologiska 
smärtlindringsmeto
der och även 
faktorer relaterade 
till detta.  
 
 

Frågeformulär med förvalda 
svarsalternativ. 
Chronbach’s alpha coefficient 
Deskriptiva variabler 
Chi-sqare 

178 
sjuksköterskor 
(bortfall 9) 

De mest rekommenderade metoden var distraktion, 
uppmuntran, avslappning och positionering. TENS 
rekommenderade inte av någon av de tillfrågade. 
Det fanns skillnader i vilka metoder som de äldre 
och de yngre sjuksköterskorna rekommenderade. 
Erfarenhet och utbildning var också det något som 
gjorde att sjuksköterskorna valde att rekommendera 
olika metoder och om sjuksköterskan hade egna 
barn rekommenderade hon uppmuntran mer som en 
IFSM till föräldrarna.  

I-DS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He, Pölkki, 
Piätilä & 
Vehviläinen-
Julkunen 
2005 
Finland 

Chinese 
parent’s use 
of 
nonpharmacol
ogical 
methods in 
children’s 
postoperative 
pain relief 

Syftet med studien 
var att beskriva 
vilka icke-
farmakologiska 
metoder som 
användes för att 
lindra barns 
postoperativa 
smärta och faktorer 
relaterade till detta. 

Frågeformulär i två sektioner, 
sektion ett handlade om banen 
och föräldrarnas bakgrund, 
sektion två inkluderade VAS- 
skalan. 
SPSS 11.5 
Descriptive statistics 
Cronbach’s alpha test 
Chi-square 
 
 

206 föräldrar 
(54 bortfall) 

Det finns skillnad i val av smärtlindrings metod 
utifrån föräldrarnas bakgrund och barnens ålder, 
kön och upplevda smärtintensitet.  De äldre 
föräldrarna använde sig mer frekvent av närvaro 
och förberedande information än yngre föräldrar. 
Medan de yngre använde sig mer frekvent av 
fantasi. Föräldrar gav massage mer frekvent till 
flickor och uppmuntran mer till pojkar. Att skapa 
en bekväm miljö användes mer till yngre barn. 

I-DS 

He, 
Vehviläinen-
Julkunen, 
Pölkki &  
Pietilä 
2007 
Finland 

Children’s 
perceptions 
on the 
implementatio
n of methods 
for their 
postoperative 
pain 
alleviation: 
An interview 
study 

Syftet med denna 
studie var att 
avslöja de 8-12 
åriga barnets syn 
på de pediatriska 
metoderna för post 
operativ smärt 
lindring som de 
själva, deras 
föräldrar och 
sjuksköterskorna 
utförde. 
 

Deskriptiv statistik och 
innehållsanalys. 
VAS-skalan 
Frågeformulär med 
strukturerade frågor, i fyra 
delar. 
 

59 barn (8-12år) 
(bortfall 0) 

Barns upplevelse av vilka smärtlindringsmetoder 
som sjuksköterskor och föräldrar använder i den 
post operativa vården, barnen upplevde att föräldrar 
och sjuksköterskor använde sig av olika IFSM. 
Barnen ger även förslag på hur föräldrar och 
sjuksköterskor skulle kunna förbättra deras 
smärtlindring. Ställningsbyte, att be föräldrarna 
vara närvarande var de vanligaste metoderna som 
barnen använde. Cirka hälften av barnen försökte 
bara att tolerera smärtan eller att försöka tänka att 
de inte hade ont och därmed lindra smärtan.   

II-DS-K 

Idvall, Holm 
& Runeson 
2005 
Sverige 

Pain 
experiencec 
and non-
pharmacologi
cal strategies 
for pain 
management 
after 
tonsillectomy: 
a qualitative 
interview 
study of 
children and 
parents 
 
 

Studiens syfte var 
att undersöka barns 
upplevelse av 
smärta och de 
icke-
farmakologiska 
strategier som de 
använde för att 
klara smärtan efter 
tonsillectomi. Ett 
annat mål var att 
undersöka 
föräldrars åsikter 
av samma 
fenomen. 
 
 
 
 

Kvalitativ 
Explorativ 
Innehållsanalys med teman 
Intervjuer med öppna och 
förvalda frågor. 
Visual analoge scale (VAS) 

6 barn och 6 
föräldrar. 
 

Distraktion och att sova visade sig vara en viktig 
metod för att lindra smärta, även uppmuntrat och 
att ha en positiv attityd. Vikten av den förberedande 
informationen betonades och nya förslag på 
smärtlindringsmetoder gavs av föräldrar och barn. 
Den vanligaste fysiologiska metoden var att dricka 
något kallt eller äta glass. Att ha någon hos sig 
antingen förälder eller personal betonades som 
viktigt. Hjälp med dagliga aktiviteter användes 
även som en IFSM.   
 

I-K 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Li, Lopez & 
Lee 
2007 
Hong Kong  
Kina 

Psychoeducati
onal 
preparation of 
children for 
surgery: The 
importance of 
parental 
involvement 

Att undersöka hur 
terapeutisk lek 
påverkar barn som 
genomgår 
dagkirurgi och 
betona vikten av 
att föräldrarna är 
delaktiga i vården. 

Lekterapi intervention. 
The state anxiety scale for 
children (CSAS-C)  
Hjärt frekvens och 
medelblodtryck pre och post 
op.State anxiety scale for 
adults. Under anestesi 
introduktionen mättes barnens 
emotionella nivå med 
Emotional manifestation scale 
(CEMS).  
Post op smärtnivån mättes med 
VAS. 
Föräldrarnas nivå av 
tillfredställelse mättes post op 
med post-operative parents’ 
satisfaction questionnaire 
(PPSQ). 
 Statistical package for social 
sciences (SPSS). T-test och 
chi-square. Sambandsnivån 
lades på p=0.05. 
 

203 barn med en 
förälder var. 
97 barn i 
experiment 
gruppen och  
106 i kontroll 
gruppen 
(bortfall, ej 
klargjort) 

Huvudeffekten för den terapeutiska lek 
interventionen var lägre oros poäng för barn och 
föräldrar. Men ingen statistsikt skillnad visades på 
den post operativa smärtan mellan 
experimentgruppen och kontrollgruppen. 

II- RCT 

Pökki 
2002 
Finland 

Nurses’ 
perceptions of 
parental 
guidance in 
pediatric 
surgicel pain 
relief 

Målet med studien 
var att beskriva hur 
sjuksköterskor 
vägleder föräldrar 
till barn i åldrarna 
8-12år som 
upplever post 
operativ smärta på 
sjukhuset och 
faktorer relaterade 
till detta.  
 

Ett frågeformulär i två 
sektioner innehållande både 
förvalda svarsalternativ och 
öppna frågor. 
Chronbachs alpha 
SPSS 8.0 deskriptiv statistik 
samt innehållsanalys. 
Kruskall-Wallis ANOVA, chi-
2-test, p-värde under 0.01 sågs 
som statistiskt signifikanta. 
 

162 
sjuksköterskor 

Resultatet visar att lite mer än hälften av de 
tillfrågade sjuksköterskorna nästan alltid eller alltid 
informerade föräldrarna om icke-farmakologiska 
smärtlindringsmetoder. Av dessa var positionering 
den valigaste metoden som sjuksköterskorna 
informerade om. Hjälp med ADL, tröst och 
distraktion var också vanligt förekommande. TENS 
var inte vanligt att informera om. Av de 
sjuksköterskor som hade egna barn fann man ingen 
signifikant skillnad i benägenheten att ge 
information om IFSM. Pölkki fann ingen skillnad 
mellan de fem sjukhusen som var inkluderade i 
studien.   

I-DS-K 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pölkki, 
Laukkala, 
Vehviläinen-
Julkunen & 
Pietilä 
2003 
Finland 

Factors 
influencing 
nurses’ use of 
nonpharmacol
ogical pain 
alleviation 
methods in 
pedistric 
patients 

Syftet var att 
beskriva vilka 
faktorer som 
främjande och 
hindrade 
sjuksköterskors 
användande av 
icke-
farmakologiska 
metoder för barn 
som genomgått 
kirurgi.  

Ett frågeformulär baserat på 
tidigare forskning i ämnet. 
Frågeformuläret bestod av två 
sektioner, den första kartlade 
demografiska data den andra 
svarade mot forskningsfrågan. 
SPSS 8.0 deskriptiv statistik för 
demografiska data. För 
jämförande analyser användes 
varimox rotation. 

162 
sjuksköterskor 
(bortfall 3) 

Få uppgav att det fanns skriftlig information om 
icke farmakologiska smärtlindringsmetoder på 
deras avdelning. Ännu färre uppgav att de hade fått 
tillräcklig utbildning i icke farmakologiska 
smärtlindringsmetoder. Äldre sjuksköterskor med 
större erfarenhet var mindre osäkra när det gällde 
att använda icke farmakologiska 
smärtlindringsmetoder. Om sjuksköterskorna hade 
egna barn som legat på sjukhus hade ingen 
betydelse för deras användande av IFSM.  
 

I-DS 

Pölkki, 
Pietilä & 
Rissanen 
1999 
Finland 

Pain in 
children: 
Qualitative 
research of 
Finnish 
school-aged 
children’s 
experiences 
of pain in 
hospital 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva barn i 
skolålderns 
upplevelse av 
smärta på sjukhus.  

Innehållsanalys. 
Med syfte att beskriva 
upplevelsen, detta baserades på 
barnens egna tankar 
sammanfattade i skrift som 
sedan låg till grund för 
intervjuer. 

20 barn (7-11år) Barns upplevelser av smärta och deras attityd och 
val av icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. 
Barnen använde sig av vila, att uttrycka smärta icke 
verbalt och distraktion. Föräldranärvaro minskade 
smärta genom en ökad känsla av trygghet. Att ha 
varit med om situationen förut var något som 
minskade smärtan genom att man kände sig bekant 
med situationen.  

I-K 

Pölkki, 
Pietilä & 
Vehviläinen-
Julkunen 
2003 
Finland 

Hospitalized 
children’s 
descriptions 
of their 
experiences 
with 
postsurgical 
pain relieving 
methods 

Att beskriva barns 
upplevelser i 
samband med post 
operativa 
smärtlindrings 
metoder, och deras 
förslag till 
sjuksköterskor och 
föräldrar angående 
smärtlindrings 
metoder på 
sjukhuset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsanalys 
30-40 minuter långa bandade, 
kodade intervjuer. Intervjuerna 
bestod av 3 teman med riktade 
och öppna frågor. 
VAS. Deskriptiv statisk för att 
beskriva de demografiska data. 

52 barn i 
skolåldern, 8-12 
år gamla. 0 
bortfall. 

I resultatet framgår att alla barnen använde sig av 
icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. 
Distraktion och vila var de vanligaste metoderna, 
hälften använde sig av ställningsbyte, några 
använde sig av fantasi och fysiska övningar. 
Avslappning användes bara av några få. Enligt 
barnen använde sjuksköterskorna framför allt hjälp 
med ADL som IFSM. De flesta barnen önskade 
mer närvaro av sjuksköteterskorna de flesta barnen 
hade inga andra önskemål till föräldrarna än att de 
skulle stanna hos barnen. 

I-K 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pölkki, 
Pietilä, 
Vehviläinen-
Julkunen, 
Laukkala & 
Ryhänen 
2002 
Finland 
 

Parental 
Views on 
Participation 
in Their 
Child’s Pain 
Relief 
Measures and 
Recommendat
ions to Health 
Care 
Providers 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva föräldrars 
syn på vad som 
influerar deras 
deltagande i deras 
8-12 åriga barns 
smärtlindring och 
rekommendationer 
till hälso- 
sjukvårds personal 
angående 
smärtlindring av 
barn. 
 

Frågeformulär i tre sektioner. 
SPSS för Windows 8.0  
Deduktiv innehållsanalys data 
som kom från de öppna 
frågorna. 

176 mödrar och 
25 pappor (68 
bortfall) 

Föräldrar önskade mer tid av sjuksköterskan, mer 
personal för stöd, information om barnets smärta 
och hur de kunde lindra den. Föräldrarna önskade 
information om deras barns smärta i olika 
procedurer och att få råd av sjuksköterskan om hur 
de kunde lindra barnets smärta och även att 
sjuksköterskan tog initiativ till att ge denna 
information. Föräldrarna önskade därför att få sova 
kvar på natten, de tog upp att det var viktigt att 
lyssna på vad barnet hade att säga och trösta barnet 
när det behöver tröst. Föräldrarna önskade att 
sjuksköterskan skulle ha ett vänligt sätt och en 
öppen attityd. 

II-DS-K 

Pölkki & 
Vehviläinen-
Julkunen 
2001 
Finland 

Nonpharmaco
logical 
methods in 
reieving 
children’s 
postoperative 
pain: a survey 
on hospital 
nurses in 
Finland 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
användande av 
icke-
farmakologiska 
metoder för 
smärtlindring av 8-
12år gamla barns 
postoperativa 
smärta på sjukhus. 
 

Frågeformulär i två sektioner. 
Chronbach’s alpha.SPSS 8,0 
användes för statistiska 
analyser.Kruskall-Wallis 
ANOVA Chi-square, p-värden 
under 0.05 tolkades som 
statistiskt signifikanta. 

162sjuk- 
sköterskor (1 
bortfall pga 
missade data, 
annars fick de i 
genomsnitt 
tillbaka 99% av 
frågeformulären 
de skickat ut på 
5 avdelningar.) 

Resultatet visar att hjälp med ADL, tröst och 
förberedande information, distraktion var de 
vanligaste smärtlindringsmetoderna 
sjuksköterskorna använde sig av. TENS var den 
metoden som användes minst. De äldre 
sjuksköterskor med mer utbildning och erfarenhet 
var mer benägna att ge information om IFSM. 
Sjuksköterskorna som hade egna barn använde ofta 
närvaro och andningsteknik. Det fanns i denna 
studie inga skillnader mellan de 5 sjukhusen som 
var inkluderade i studien. 

I-DS 

Twycross 
2006 
London  
UK 

Children’s 
nurses’ post-
operative pain 
management 
practices: An 
observational 
study 

Att säkerställa hur 
sjuksköterskor 
faktiskt sköter 
postoperativa 
smärtor hos barn 
och om denna 
smärthantering 
följer best practice 
angivelser. 

Observations studie 
Ett observations 
redskap framtogs speciellt för 
denna studie. I redskapet fanns 
alla åtgärder som borde följas 
vid smärtlindring om 
nuvarande best practice 
riktlinjer följdes. 
Innehållsanalys. 
 

13 
sjuksköterskor  
(3 bortfall) 

Observatören fann många brister i 
sjuksköterskornas smärtlindrings vård, man fann att 
distraktion ibland användes men ej regelbundet och 
att sjuksköterskorna vid flera tillfällen hällre höll 
sig vid sjuksköterske- expeditionen än hos barnen. 

II-K 



 
 
 
 
 
 

Salanterä,  
Lauri, Salmi 
& Helenius 
1999 
Finland 

Nurses’ 
Knowledge 
About 
Pharmacologi
cal and 
Nonpharmack
ological Pain 
Management 
in Children 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka vilken 
kunskap finska 
sjuksköterskor har 
om barns 
smärtlindring. 

Ett frågeformulär med 
demografiska data och frågor 
om smärtlindring. Jämförelser 
gjordes med hjälp av det icke 
numeriska Kruskall-Wallis 
analys of variance (ANOVA). 
P-värdets signifikans lades vid 
0.05 och parvisa jämförelser 
räknades ut med Wilcoxon-test. 
SAS användes för dataanalys. 

265 
sjuksköterskor 
(38 bortfall)  

Resultatet visade att många av sjuksköterskorna 
hade mer är hälften rätt på kunskapstestet. De som 
var äldre, hade mer erfarenhet och var 
specialiserade inom pediatriken var de som hade 
använde flest icke-farmakologiska metoder och 
använde de metoder där barnet fick vara aktivt. De 
IFSM som var mest använda av sjuksköterskorna 
var att prata med barnen, ändra barnets sällning och 
le mot barnet. TENS användes nästan inte av 
någon.  
 

II-DS 
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