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Abstrakt 
Barns postoperativa smärta är ofta underbehandlad, vilket kan försämra 
upplevelsen av sjukhusvistelsen. Med ökad förståelse och kunskap hos 
sjukhuspersonal och föräldrar kan bättre hjälp ges. Syftet med litteraturstudien var 
att belysa postoperativ smärta hos barn. Nio artiklar, funna i databaser, granskades 
enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen gav underkategorier som visade hur 
barnen hanterade, upplevde och påverkades av sin smärta. Barnen hanterade sin 
smärta själv på olika sätt, men det visade sig även att föräldrarna hade en 
betydande roll för hur barnen påverkades att sin postoperativa smärta. Barnen 
förlitade sig på att föräldrarna skulle förstå och hjälpa dem, då de hade ont. 
Föräldrarna saknade dock kunskapen att tolka sitt eget barns smärta. För att kunna 
hjälpa barnen behöver sjuksköterskan god kunskap om barns smärta, då hon har 
en betydande roll i barnets smärthantering. Det behövs en god kommunikation 
mellan sjuksköterska, barn och deras föräldrar.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  information, kommunikation, påverkan, smärthantering, upplevelse 
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I vårt arbete som sjuksköterskor på en barnavdelning, möter vi dagligen sjuka 

barn. Många av barnen upplever smärta av olika slag, och det är ofta svårt för 

personalen att hjälpa dem att hantera den. Vår erfarenhet är att barn med 

postoperativ smärta är en patientgrupp som ofta är eftersatt vad gäller 

smärtlindring.  

Bakgrund 

Smärta 
Definition på smärta enligt The International Association for the study of pain 

(IASP): 

 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad 
med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av en 
sådan skada” 

(Olsson & Jylli, 2001, s 26). 
 

Upplevelsen av smärta är subjektiv. Smärtan varierar mellan olika individer och 

inom samma individ vid olika tidpunkter och åldrar. Den subjektiva 

smärtupplevelsen är den väsentliga, och ingen kan uppleva någon annans smärta. 

Olika typer av påverkan på kroppen kan utlösa smärta, smärtförnimmelsen i sig 

upplevs som obehaglig och skrämmande. Olika människor upplever samma 

påverkan olika, beroende på tidigare smärterfarenheter, social- och kulturell 

bakgrund (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 1998, s 105, Lindemann, 1992, s 7). 

Vården av alla dessa olika patienter och deras olika upplevelser, grundar sig på 

Hälso- och sjukvårdslagen, som fastslår att vården ska vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet samt att behandling ska bygga på respekt 

för patientens medbestämmande och integritet. Så långt som det är möjligt ska 

vård och behandling genomföras i samråd med patienten (SFS, 1982:763 § 2a). 

Barn och smärta 
Många myter finns kring barn och deras smärta, oberoende om den skulle vara 

akut eller kronisk. Så sent som på 60-talet ansågs små barn ha ett outvecklat 

nervsystem med saknad av smärtminne och skulle därav inte kunna uppfatta 

smärta på samma sätt som vuxna. Det finns fortfarande en föreställning om att ett 

aktivt barn inte kan ha ont, ej heller ett tyst barn. Barn tros kräva mindre 

smärtlindring än vuxna (Lindemann, 1992, s 5,7,15, Hawthorn & Redmond, 1999, 
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s 196, McCaffery & Beebe, 1994/1998, s 203-204). Kunskap om barn, samt 

kännedom om dess individuella behov, är grundläggande förutsättningar för att 

kunna hjälpa barnet vid smärta. Smärttoleransen skiljer sig i olika åldrar och ju 

yngre barnet är desto lägre är deras tolerans för smärta (Lindemann, 1992, s 

36,45; McCaffery & Beebe, 1994/1998, s 204-210; Hawthorn & Redmond, 1999, 

s 195-196). Olika upplevelser dominerar i olika åldrar:  

0-4 år   Rädslan att bli övergiven dominerar 
5-10 år Rädslan för själva smärtan 
11-       Rädslan för följderna 

 (Olsson & Jylli, s 436, Smärta hos barn och ungdomar, 2001)  
 

Eftersom barnet inte alltid har förmåga att förmedla sin smärta med ord, ligger det 

ett stort ansvar på sjuksköterskan att observera och reagera på andra signaler. 

Skillnaden på barns olika upplevelser av smärta beror dels på barnets fysiska och 

psykiska utveckling, dels på erfarenhet som barnet får under sin uppväxt. Oavsett 

ålder, är barnen experter på sin egen smärta. Sjuksköterskans förståelse av och 

förmåga att tolka barnets individuella smärtupplevelse ligger till grund för vilka 

smärtlindrande åtgärder som bör erbjudas. Även bearbetning av smärtsamma 

upplevelser är viktigt (Lindemann, 1992, s . 5-6, 15-19). För att kunna ge barnet 

en fullgod vård, måste sjuksköterskan ha ett helhetsperspektiv och se till hela 

familjen. I arbetet med barn, står föräldrarna barnet närmast och vården 

genomförs i samråd med dem tillsammans. Under sjukhusvistelsen lär 

sjuksköterskan känna barnet och föräldrarna och bygger därmed upp en 

förtroendefull relation (Lindemann, 1992, s 5-6, McCaffery och Beebe, 

1994/1998, s 205-206).  

Genom information till och förberedelse av föräldrar och barn, kan sjuksköterskan 

förebygga smärta. Känslor som rädsla, ångest, depression och brist på 

välbefinnande förstärker smärtan. Barnets fantasi kan bidra till att förstärka 

ångesten, vilken i sin tur påverkar smärtan. Även föräldrars oro påverkar 

smärtupplevelsen (Lindemann, 1992, s 15-19, 47).  

För att säkerställa kvaliteten i vården av sjuka barn och kunna göra nödvändiga 

förbättringar, har Nordisk förening för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvård (NOBAB) utarbetat en standard i enlighet med FN:s konvention om 

barns rättigheter (bilaga 1).  
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Smärthantering  
Självskattning är det mest tillförlitliga sättet att bedöma smärta, det är barnet själv 

som fastställer kvantiteten av sin upplevda smärta. Detta görs genom användning 

av självskattningsinstrument, ett redskap som vägleder oss i behandlingen av 

smärta. Ansvaret ligger på sjuksköterskan att uppmärksamma och behandla 

smärtan och utvärdera den med hjälp av det valda smärtskattningsinstrumentet. 

Smärtskattningsinstrument finns idag anpassade för barns olika åldrar. Barnet 

måste kunna förstå begreppet smärta och kunna gradera dess intensitet. Barnets 

utvecklingsnivå avgör vilken sorts skattningsskala som bör användas. 

Olsson och Jylli (2001, s 130-134) hänvisar till några exempel på ansiktsskalor 

som består av fem eller flera tecknade ansikten med varierande uttryck. Yngre 

barn kan ha svårt att välja mellan fler än fem ansikten, de pekar då på antingen det 

glada eller ledsna ansiktet. För de yngsta barnen, som inte kan uttrycka sig 

språkligt, värderas och tolkas istället förändringar i kroppsbeteendet med hjälp av 

beteendeskalor. 

 

The Faces Pain Scale är utvecklad med hjälp av barn. Denna har använts till barn 

äldre än fyra år, och anses idag vara den mest tillförlitliga ansiktsskalan.  

 

The Oucher Scale är en skala för barn i åldrarna 3-12 år. Skalan har 6 fotografier 

på barns ansikten som uttrycker olika grader av smärta. Skalan finns även med 

asiatiska och mörkhyade barn.  

 

Den visuella analoga skalan (VAS) används i störst utsträckning till barn över 6-8 

år. Skalan är en oavbruten, horisontell linje. 

 

Små barn som inte kan uttrycka sig själv, uttrycker smärta via kroppsrörelser. 

Ansiktsuttryck, gråt och kroppsrörelser tolkas och poängsätts utifrån olika skalor, 

där hög poäng oftast innebär hög smärtintensitet. Exempel på olika 

beteendeskalor är CHEOPS och TPPPS (Olsson & Jylli, 2001, s. 126-130, 132, 

134, 207).  

Det har visat sig att genom stimulering av andra sinnen, vilket kallas avledning, 

kan man uppnå smärtlindring. Avledning är en smärtlindringsmetod som fungerar 

bra på barn och därför bör användas ofta. Metoden innebär att på olika sätt fånga 
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barnets uppmärksamhet genom att exempelvis prata med barnet, läsa eller titta på 

video. Även genom hudstimulering, såsom massage och beröring, kan lindring 

uppnås. Fokuserar barnet på något annat än smärtan, kan smärtupplevelsen 

minska rejält. Den återkommer dock då avledningen upphör (Olsson & Jylli, 

2001, s 243; Bjålie et al 1998, s 107; Lindemann, 1992, s 53-54; McCaffery & 

Beebe, 1994/1998, s 228-230). 

Postoperativ smärtbehandling 
Barn som är väl förberedda inför en operation och har fått information om den 

oundvikliga postoperativa smärtan, har lättare att anpassa sig efteråt. Barn som vet 

vad som kommer att hända är mindre oroliga och har också mindre ont än andra 

(McGrath & Unruh, 1987, s 123-124, Rawal, 1999, s 126-131). Syftet med  

informationen är att dämpa oron hos barn och föräldrar, bristande information är 

en av orsakerna till att smärtbehandlingen inte fungerar. Barnets kognitiva 

utvecklingsnivå samt dess förutsättningar att ta till sig och förstå informationen 

bör kontrolleras innan informationen ges. I samband med detta kan sjuksköterskan 

få en uppfattning om vad föräldrarna har för inställning till smärta och 

smärtbehandling (Olsson & Jylli, 2001, s 204-205, 229; McCaffery & Beebe, 

1994/1998, s 205-206). Smärtbehandling prioriteras dock inte av sjuksköterskor 

och läkare, vilket nämns som ytterligare en orsak till underbehandling. För att på 

bästa sätt utnyttja den kunskap som finns, krävs ökat intresse, engagemang och 

resurser. Genom att införa smärtskattning som rutin, ökar personalens 

uppmärksamhet på barnets postoperativa smärta (Olsson & Jylli, 2001, s204-205). 

Inadekvat smärtbehandling hos barn kan få långsiktiga konsekvenser, psykiska 

problem såsom affektutbrott, pockande uppträdande eller att barnet drar sig undan 

socialt. Adekvat förberedelse inför en operation, samt effektiv smärtbehandling 

efteråt är av största vikt eftersom det kan påverka barnets upplevelse av smärta 

resten av livet (Rawal, 1999, s 126-131; Tönnessen, 1997, s 122).  

Trots forskning inom området och bättre kunskap, är postoperativ smärta hos barn 

fortfarande underbehandlad. Smärta hos barn borde kunna omhändertas bättre 

idag, då utbudet av olika läkemedel och behandlingsmetoder har utvecklats. 

(Olsson & Jylli 2001,s 204; Rawal 1999, s 126; Tönnessen, 1997, s 122). 
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Syfte 
Syftet var att belysa postoperativ smärta hos barn, ur ett familjeperspektiv. 

Frågeställningar: 
1. Vilka faktorer kan vara bidragande till postoperativ smärta hos barn? 

2. Hur påverkas barn av postoperativ smärta? 

3. Hur upplever barn postoperativ smärta? 

4. Hur hanterar barnet sin postoperativa smärta? 

 

Metod 
Vi har gjort en litteraturöversikt, vilket innebär att söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom valt ämne eller problemområde (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

 

Urval 
Tabell 1. Översikt av litteratursökningar gjorda 20070919-20080410 
 
Databas  Avgränsningar Sökord Antal  

träffar 
Related Förkastade Utvalda 

Pubmed 1998-2008 
Engelska 
0-18 år 
Nursing 
journals 

Pain AND 
Postoperative AND 
Child AND 
Qualitative 

7 7 7* 
1** 

6 

Pubmed 
 
 

1998-2008 
Engelska 
0-18 år 
Fulltext 

Pain AND 
Postoperative AND 
Child* 
 

186 1 184* 
2** 
 

1 

Cinahl 1998-2008 
Engelska 
All child 

Famil* AND 
Child* AND 
Postoperative AND 
Pain 

38  35* 
1*** 

2 

 

*     Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
**   Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
 

Sökning av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och 

Medline. 

Sökorden som användes var MESH-termerna: pain, post-operative, child, 

qualitative, famil* och child*. Dessa sökord kombinerades på detta sätt för att 

begränsa antalet träffar. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 
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publicerade under 1998-2008, i full-text, på engelska samt innefatta åldersgruppen 

barn 0-18 år. Exklusionskriterier var artiklar som var skrivna utifrån 

sjuksköterskeperspektiv, review-artiklar och artiklar som inte hade en passande 

titel eller abstrakt. 

Genom sökningarna hittades även ett antal Related articles som valdes ut efter att 

ha läst abstrakten. Tretton artiklar valdes ut efter titel och abstrakten lästes 

därefter. Tre artiklar valdes då bort och efter kvalitets bedömning valdes 

ytterligare en artikel bort. De nio artiklar som återstod användes i resultatet (tabell 

1).  

 

Kvalitetsbedömning av artiklar 
Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes utifrån Berg, Dencker och Skärsäters 

(1999) bedömningskriterier (bilaga 2). 

Vid granskning av artiklarna bedöms hur väl hela studien har genomförts, på en 

skala från ett till tre, där ett motsvarar hög kvalitet och tre, låg kvalitet. 

 

Analys 
Kvalitativ innehållsanalys innebär att systematiskt och stegvis klassificera data, 

identifiera mönster och kategorier med målet att beskriva och kvantifiera specifika 

fenomen (Forsberg & Wengström, 2008). I detta fall finna de mönster som svarar 

mot syftet och dess frågeställningar. Artiklarna som valdes lästes några gånger för 

att få en förståelse av innehållet, och analyserades därefter med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Med färgpennor markerades de stycken som svarade mot frågeställningarna, 

därefter översattes dessa i sin helhet. Den översatta texten lästes på nytt och 

kondenserade meningsbärande enheter plockades ut och kodades. Dessa koder 

användes för att skapa underkategorier och kategorier för att tydliggöra innehållet 

i resultatet. Kategorierna används i resultatdelen som rubriker och 

underkategorierna som underrubriker (tabell 2). 
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Tabell 2. Exempel på analysförfarande 

Menings- 
enheter 

Kondenserade 
Meningsenheter 

Koder Underkate-
gorier 

Kategorier 

”The belief 
that children´s 
does not 
necessitate as 
effective 
management
…did not give 
the children 
any pain 
medication.” 

”Tron att barns 
smärta inte kräver 
lika effektiv 
hantering…inte gav 
sina barn något 
smärtstillande.” 

Föräldrars 
bristande 
kunskap om 
barns smärta. 

Bristande 
kunskap 

Bidragande faktorer till 
underbehandlad smärta 

Some of the 
children felt 
that the 
postoperative 
pain was the 
most intense 
that they had 
ever 
experienced.” 

”Några av barnen 
upplevde den 
postoperativa 
smärtan som den 
mest intensiva de 
någonsin upplevt.” 

Upplevelse 
av intensiv 
smärta 

Fysisk smärta Smärtupplevelser  

”According to 
some children, 
pain hurt, 
during pain 
they felt like 
crying, they 
felt bad and 
anxious.” 

”Enligt en del barn, 
gör smärta ont, när 
de hade ont ville de 
gråta, de kände sig 
dåliga och oroliga.” 

Barnen 
gråter av 
smärtan 

Psykiska obehag Smärtans påverkan på 
barnet 

”Touch was 
used in many 
ways to 
alleviate the 
childrens 
pain…hugg-
ing, massaging 
and blowing 
on the child.” 

”Beröring användes 
på många sätt för att 
minska barnens 
smärta,…krama, 
massera, blåsa på 
barnet.” 

Beröring 
minskar 
barnets 
smärta 

Fysisk beröring Icke farmakologisk  
hantering av 
postoperativ smärta 

 

Etiskt övervägande 
Eftersom detta är en litteraturstudie utan nya resultat, har vi dragit slutsatsen att 

ingen etisk ansökan behöver göras. Artiklarna har hanterats med respekt för dess 

innehåll, och texterna har översatts utan att förändra betydelsen.  
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Resultat  
Analysen gav fyra huvudkategorier som i resultatet används som huvudrubriker, 
tillhörande underkategorier används som underrubriker (figur 1).   
 
Figur 1. Resultatöversikt 

 
 

Bidragande faktorer till underbehandlad smärta 

Bristande kunskap 

En grundläggande bidragande faktor till barns postoperativa smärta var 

föräldrarnas bristande kunskap om barns smärta och svårigheter med 

administreringen av läkemedel vilket resulterade i utebliven smärtlindring. 

Föräldrarna hade sällan den förståelsen och kunskapen om barns perspektiv på 

smärta, för att kunna uppmärksamma att barnet hade ont, samt oförmåga att känna 

igen sitt barns smärtbeteende. De trodde att barn inte kommer ihåg smärta, att 

deras organ ej är utvecklade nog att känna smärta samt att barn tolererar mer 

smärta än vuxna. Även sjuksköterskan visade brist på kunskap gällande barn, 

smärthantering och smärtskattning, vilket kunde vara en bidragande faktor till 

barns smärta (Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen och Pietilä, 2002; Kankkunen, 

Vehviläinen-Julkunen, Pietilä och Halonen, 2003; Simons och Roberson, 2002).  

Bidragande faktorer till 
underbehandlad smärta 

Smärtupplevelser Påverkan på barnet Icke- farmakologisk 
hantering av smärta 

Bristande kunskap 

 
Fysisk smärta  Fysisk begränsning Fysiska metoder 

Föräldrars värderingar 

Förväntningar 

Bristande kommunikation 

Psykiska obehag Psykisk påverkan Psykisk hantering 
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Föräldrars värderingar 

Föräldrarnas egna värderingar och behov att begränsa användningen av 

smärtstillande samt ha en definitiv orsak till smärtan, var anledningar till varför 

föräldrarna undvek att ge smärtstillande. Även en hög tablettkostnad bidrog till 

begränsad användning. Barn med kronisk smärta förväntades tolerera den 

postoperativa smärtan om operationen ledde till förbättring. Föräldrarna ansåg 

postoperativ smärta med en identifierbar anledning som accepterad, en smärta 

som barnen skulle hantera själva eftersom smärta sågs som en del av livet. 

Pappor, oftare än mammor, ansåg att barnen skulle lära sig hantera smärtan och då 

pojkar i större utsträckning än flickor (Kankkunen et al, 2002; Kankkunen et al, 

2003; Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä och Halonen, 2003). 

 

Förväntningar 

Förväntad smärta samt tidigare smärtupplevelser och erfarenheter ledde till en 

förstärkt smärtupplevelse, ökad rädsla och oro. Barnen förväntade sig smärta om 

de själva såg sitt operationssår, stygn eller blod, och därmed förstärktes 

upplevelsen av smärta. All aktivitet, såsom lyft, förflyttning och omläggning 

bidrog till, vad barnen ansåg vara, onödig smärta i den opererade delen (Kain, 

Mayes, Caldwell-Andrews, Karas och McClain, 2006; Kankkunen et al, 2002; 

Kortesluoma och Nikkonen, 2004). 

 

Bristande kommunikation 

En god kommunikation mellan sjuksköterskan och föräldrarna  är en viktig del i 

smärthanteringen, då en dålig kommunikation leder till bristande smärthantering 

och därmed risk för ökad smärta för barnet. Sjuksköterskan förväntade sig att 

föräldrarna skulle påtala sitt barns smärta, föräldrarna i sin tur förväntade sig att 

sjuksköterskan uppmärksammade barnets smärta. Barnet självt förlitade sig på att 

de vuxna förstod och hjälpte denne i sin smärta (Kankkunen et al, 2002; 

Kortesluoma och Nikkonen, 2004; Simons och Roberson, 2002; Simons, Franck 

och Roberson, 2001). 

Barnen tyckte att den förberedande informationen inte alltid var tillförlitlig, och 

de beskrev procedursmärtan som värre än vad sjuksköterskan informerat om. 

Många föräldrar uttryckte att informationen från sjukvårdspersonalen var pålitlig 
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men knapphändig gällande medicineringen, vilket gjorde att de sökte mer 

information på annat håll. Information om operationen och smärtlindring i 

hemmet gavs vid fel tillfälle, då föräldrarna var trötta, rädda och ej mottagliga för 

information. Föräldrarna var oroliga och efterlyste mer information gällande sitt 

barns postoperativa smärtbehandling, vars syfte de ej förstod och upplevde 

därmed att barnen fick för mycket medicin (Kortesluoma och Nikkonen, 2004;  

Kankkunen et al, 2002; Simons et al, 2001). 

 

”I don´t remember anyone saying anything about morphine really. It could have been done, as I 
say I was very tired , very uptight about the operation  in the first place…” 

(Intervjuad förälder, Simons & Roberson, 2002). 
 

Smärtupplevelser 
När barnen beskrev hur de upplevde sin smärta, innehöll den både fysiska och 

psykiska aspekter (Kortesluoma & Nikkonen, 2004; Kortesluoma & Nikkonen, 

2006; Idvall, Holm och Runeson, 2005; Simons et al 2002). 

 

Fysisk smärta 

Barnen beskrev smärtan som ont och värk, en värkande känsla i hela kroppen. 

Ibland använde barnen mer specifika uttryck för att beskriva sin smärta såsom 

”bultande”, ”huggande”, ”sprängande” och ”dunkande”. Om smärtan hindrar 

barnen från deras normala rutiner, ansåg de att den var hemsk. Barnen upplever 

det svårt och irriterande att inte kunna äta och prata normalt efter sin operation. 

Smärtupplevelsen blir mer intensiv om de svettas, kräks, gråter eller har 

sömnproblem och den förstärks då barnet själv kan se det opererade området och 

vad som gjorts, ex gips, stygn. Smärta associerades med blod och sår och den 

postoperativa smärtan beskrevs som den värsta de någonsin upplevt i sitt liv 

(Idvall et al, 2005; Simons et al, 2001; Kortesluoma & Nikkonen, 2004; 

Kortesluoma & Nikkonen, 2006). 

 

”Sometimes it is worse and sometimes more like stabbing, but I can stand it 
because it is always over soon.” 

   (Flicka 11 år, Kortesluoma, Nikkonen, 2006, 
p.217). 
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Psykiska obehag 

Den postoperativa smärtan upplevdes olika bland barn, en del tyckte att det var 

den värsta tänkbara smärtan, andra tyckte den var hanterbar. Inbillning och en 

otäck upplevelse gjorde att  smärtupplevelsen stimulerades (Kortesluoma & 

Nikkonen, 2006). 

“Some pain makes you feel like crying, others do not. 
It depends on how much it aches” 

(Flicka 8 år. Kortesluoma & Nikkonen, 2006.  s 217.) 
 

Föräldrarna upplevde att barnets smärta sträcker sig från ilska och frustration till 

lättnad, de beskrev att barnet blev panikslaget eftersom smärta uppfattades som 

något farligt. Barnen beskriver sin känslomässiga upplevelse av smärtans 

konsekvenser, där hela kroppen påverkades. Smärtan upplevdes förvirrande och 

konstig. Barnen beskriver smärtan som fruktansvärd, en vidrig erfarenhet som 

inkluderade känslor som rädsla och gråt. En del barn kände sig isolerade när de 

hade ont (Idvall et al, 2005; Simons et al, 2002; Kortesluoma och Nikkonen, 

2006). 

 

Påverkan på barnet 

Fysisk begränsning 

Sömnproblem liksom vägran att äta och dricka identifierades som 

smärtindikatorer. Dessutom lekte barnen mindre spontant och tystare än normalt, 

smärtan förhindrade dem att leka vilda lekar och fick därmed ett förändrat 

lekbeteende. Buksmärtor efter en operation påverkade de normala fysiologiska 

funktionerna, barnen hade svårigheter att sova, äta och ibland även att andas. 

Smärta som förhindrade mobilisering ansågs svårare att hantera än smärta som 

tillät aktivitet. På grund av sin smärta kunde inte barnen leka med sina kompisar 

(Idvall et al, 2005; Kankkunen et al, 2002; Kortesluoma och Nikkonen, 2004). 

 

Psykisk påverkan 

Föräldrarna upplevde ett ökat behov av närhet hos sina barn och tolkade det som 

ett tecken på smärta. Andra tecken som observerades var trötthet, otålighet och 

ledsamhet. Barnen förlorade sin naturliga lycka och smärtan ansågs orsaka onödig 

rädsla och problem med fortsatt kontakt med sjukvården i framtiden.  



 15 

På grund av smärtan efter operationen, kände sig barnen irriterade och 

tveksamma, de ville gråta och var oroliga. Oro påverkade tillfrisknandet negativt, 

de oroliga barnen konsumerade mer analgetika i hemmet än de icke-oroliga 

barnen. Under sjukhusvistelsen sågs ingen skillnad mellan dessa två grupper. I 

samband med intervjuerna påtalade barnen sambandet mellan smärta och humör. 

På grund av smärta, grät barnet, åt sämre och sov sämre, vilket i sin tur fördröjde 

tillfrisknandet. För barnen blev smärtan även en social inskränkning, då de inte 

kunde eller ville leka med sina kompisar (Idvall et al, 2005; Kankkunen et al, 

2002; Kain et al, 2006; Kortesluoma, Nikkonen, 2006). 

 

Icke-farmakologisk hantering av smärta 

Fysiska metoder 

Barnen använder själva olika metoder för att lindra och hantera sin smärta. Vila,  

avslappning och sömn lindrade smärtan och användes som alternativa 

smärtlindrande metoder. När de låg skönt i sängen, kände de ingen smärta. Andra 

fysiska smärt-lindringsmetoder, däribland beröring, massage och närhet, kunde 

barnet få genom sina föräldrar. Till barn som genomgått en halsoperation, var 

anpassad och speciell mat ett led i smärthanteringen. Kall och flytande kost, 

såsom att äta glass och dricka vatten, var en vanlig smärtlindrande metod (Idvall 

et al, 2005; Kankkunen et al, 2002; Kortesluoma och Nikkonen, 2004; Pölkki, 

Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2003). 

 

Psykisk hantering 

För att förhindra onödig smärta, försökte föräldrarna att balansera barnets känslor 

och förhindra dem från att gråta. Barnen själva använde sig av alternativa metoder 

för smärtlindring, såsom distrahering, fantasi och titta på TV (Kortesluoma & 

Nikkonen, 2004. Pölkki et al, 2003; Kortesluoma & Nikkonen, 2006; Kankkunen 

et al 2002). 

 

”I have read Donald Duck comics…this helps me to forget the pain. I can also get my thoughts 
elsewhere by playing Nintendo games. When I concentrate on playing, I don’t have much time to 

think about anything else”. 
(Pölkki et al, 2002, s 37). 
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Många barn använde sig av åtminstone en självinitierad smärthanteringsmetod, 

exempelvis andningsteknik och ”bara vara”. Barnen berättade att hjälp och stöd av 

en sjuksköterska ofta minskade deras smärta. Bland det bästa föräldrarna kunde 

göra för att hjälpa barnet vid smärta, var metoder som distrahering, närvaro, 

positiva uppmaningar, hjälp med dagliga aktiviteter samt att ta med personliga 

saker hemifrån. När föräldrarna hade en inställning som stödde barnets 

smärtlindring, påverkade detta smärthanteringen positivt. Positiv förstärkning, 

exempelvis att det leder till något bättre såsom att leka med kompisar, användes 

när barnen och föräldrarna höll en positiv attityd gentemot procedurer. 

Förberedande information betonades som viktigt, barnen ville gärna veta vilken 

smärta som kunde förväntas och olika metoder att minska den. Barnen 

förknippade smärta med rädsla och undvek därmed smärtframkallande situationer. 

Enligt barnen är en orädd person inte normal (Idvall et al, 2005; Kankkunen et al, 

2002; Kortesluoma & Nikkonen, 2006; Pölkki, 2003). 

 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar på ett flertal faktorer som låg till grund och avgjorde om barnet 

fick god smärtlindring eller inte. I många fall är det barnen själva som hanterar sin 

smärta genom olika metoder, men samspelet och kommunikationen mellan 

familjen och sjuksköterskan blir ändå avgörande för att barnet ska få en fullgod 

smärtlindring. Barn behöver alltid sina föräldrar och under en sjukhusvistelse blir 

detta än mer viktigt då situationen för hela familjen förändras. Oavsett barnets 

situation på sjukhuset, spelade föräldrarna en stor och betydande roll för barnets 

tillfrisknande. Den nya miljön och barnets sjukdom eller skada påverkade barnets 

förhållande till sina föräldrar. 

McCaffery & Beebe (1998, s 206) och Kankkunen, Pietilä och Vehviläinen-

Julkunen (2004) menar att oavsett barnets ålder, så har föräldrarna en stor 

betydelse för barnet och dess smärtlindring, barnen söker ett socialt stöd från sina 

familjemedlemmar.  

 

Vår erfarenhet av barn med postoperativ smärta är att föräldrarna är 

uppmärksamma på sitt barns smärta och smärtbeteende, trots att de ofta misstolkar 

rädsla som smärta. Resultatet i vår litteraturstudie visar dock på motsatsen. 
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Föräldrarnas bristande kunskap och bristande kommunikation med 

sjuksköterskan, var två anledningar till barns postoperativa smärta. 

Sjuksköterskan trodde att föräldrarnas kunskap om sitt barns smärta och 

smärthantering var bättre än vad den egentligen var. Största orsaken till detta 

motsatsförhållande kan vara att vårt resultat är baserat på studier gjorda i olika 

länder. I de engelska studierna kunde vi skönja ett mönster där föräldrarna inte 

hade samma inflytande i vården som i de nordiska studierna.  

Sjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa föräldrarna i den nya situationen samt 

stärka och vägleda dem i att kunna hjälpa sitt barn när de har ont.  För att kunna 

ge barnet en optimal vård, bör sjuksköterskan upprätthålla en god kommunikation 

mellan sjuksköterska, förälder och barn. Informationen inför ett planerat ingrepp 

ska vara så rak och ärlig som möjligt och anpassas efter barnets ålder. Det kan 

många gånger vara en svår balansgång eftersom informationen kan framkalla 

rädsla hos barnet.  

Genom vår egen erfarenhet ser vi att sjuksköterskorna inte använder sig av de 

medel, t ex smärtskattningsskalor, som finns att tillgå. Främsta orsaken till detta, 

vilket framkommer i resultatet, är sjuksköterskan okunskap om barns smärta. Vi 

tror dock att fler orsaker finns, exempelvis tidsbrist, ointresse och avsaknad av 

rutiner. 

I resultatet ser vi att trots att barnen fått smärtlindring kontinuerligt på sjukhuset, 

får de inte alltid det i hemmet, vilket resulterar i onödig smärta. För att undvika 

det problemet, bör vi som sjuksköterskor lägga större vikt vid att informera 

föräldrarna om smärtlindring under tiden på sjukhuset. Det sågs att oroliga barn 

fick mer smärtlindring hemma än på sjukhuset, vilket visar hur viktig den 

grundläggande informationen på sjukhuset är. Informationen bör innefatta syftet 

med medicinen och hur den ska ges. Vi tror att barnet på det här sättet skulle få en 

bättre smärtlindring i hemmet än tidigare.  

Resultatet visar att barn påverkas negativt på grund av sin post-operativa smärta. 

Det framkommer att barn minns tidigare smärtupplevelser, vilket förstärker den 

aktuella smärtan. Föräldrarna tror att barnen glömmer sin smärta och därför inte 

uppmärksammar den. Vi tror att detta kan försvåra för barnet, smärtan förblir 

obehandlad och barnets tillfrisknande kompliceras. Van Hulle (2005) nämner att 

barn är en patientgrupp som riskerar att underbehandlas vid smärta och att 
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obehandlad smärta fördröjer tillfrisknande, förhindrar läkning samt förlänger 

sjukhusvistelsen.  

Vi upplever att barn som genomgått en operation känner rädsla på ett eller annat 

sätt. Den nya situationen skrämmer dem, tidigare upplevelser påverkar deras 

föreställningar av hur det kommer att kännas. Ett barn som ramlat och brutit ett 

ben har ofta haft väldigt ont innan operationen, därför blir de också rädda inför 

varje rörelse även efter gipsning. Resultatet visar att rädsla förväxlas med smärta, 

både barn och föräldrar kan ha svårt att särskilja dessa. Barnets rädsla förstärker 

deras smärta, därför är det viktigt att vi som sjuksköterskor förebygger rädslan på 

bästa sätt.  

I resultatet nämns att barnen har egna metoder att hantera smärtan på, exempelvis 

fantasi, TV-tittande, vila. Vi har själva upplevt att metoderna skiljer sig beroende 

på vilken operation som har genomförts. När barnen behöver hjälp, kan det ibland 

räcka med att personal avleder patienten på olika sätt, som t ex ändra läge i 

sängen. Det intressanta i resultatet är att barnen själva inte nämner farmakologiska 

metoder som ett alternativ till smärthantering, vilket vi upplever att föräldrar och 

sjuksköterskor i första hand erbjuder. Inom vården används farmakologiska 

metoder som ett förstahands val vid smärta, men utifrån vårt resultat så borde 

medicin istället vara ett komplement till de fysiska och psykiska metoder som 

barnen själva påvisar. Vi tycker att sjuksköterskor bör ta lärdom av barnen och 

deras kunskap för att optimera den postoperativa smärtlindringen.  

Resultatet i våra artiklar visar att det skiljer sig i smärthantering mellan Sverige, 

Finland och England.  Kommunikationen och relationen mellan sjuksköterskan 

och föräldrarna verkar fungera på annat sätt i England än övriga länder. Vi tycker 

att detta verkar intressant, men utifrån det material vi funnit har vi för lite 

underlag för att utveckla ämnet.  

 

Metoddiskussion 

Sökningarna gjordes i databaser, där tillgången på Full-text artiklar visade sig vara 

begränsad. Trots detta, valde vi att inte bekosta några artiklar genom beställning 

vilket kan ha gjort att andra passande artiklar har gått om intet. De sökord som 

användes kombinerades på olika sätt. Om vi hade valt att använda fler sökord och 

kombinationer hade vi antagligen fått fler träffar och därmed kunnat styrka 
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resultatet mer. Resultatet hade kunnat bli annorlunda med andra sökord och 

kombinationer, men vi finner det föga troligt då de artiklar vi fann visade likartade 

resultat. 

Vi ansåg att de artiklar vi fann var representativa för syftet och nöjde oss därmed 

med dessa. För att stärka trovärdigheten i resultatet, läste vi artiklarna på var sitt 

håll och sammanställde sedan tillsammans det vi kommit fram till.  

De valda artiklarna är gjorda i olika länder, men vid en första läsning sågs ett 

samband i dem alla och därför togs ingen hänsyn till ursprung. Under arbetets 

gång kunde vi dock se skillnader i vården mellan olika länder, framförallt i 

England gentemot de nordiska länderna. 

I början av arbetet med analysen fann vi det svårt att förstå och se mönster i 

texterna. Allt eftersom vi läste och blickade tillbaka på frågeställningarna, såg vi 

allt tydligare ett resultat växa fram. Vi tycker att innehållsanalysen har varit 

tämligen lättsam och smidig att arbeta med.  

Under arbetets gång, har vi hela tiden ifrågasatt de översättningar och tolkningar 

vi gjort, så innehållet i texten inte har fått en annan innebörd. Vi ser detta som en 

styrka i vår uppsats. 
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Bilaga 1:  

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård 
Utarbetad i enlighet med FN:s barnkonvention 

 

1. Vårdform 
 

Barn skall läggas in på sjukhus endast när den nödvändiga 
behandlingen och omvårdnaden inte kan ges på ett lika bra sätt i 

hemmet eller i öppen vård 

 

2. Relationer, närhet och trygghet 
 

Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller annan närstående hos sig 
under hela sjukhusvistelsen 

 

3. Föräldramedverkan  
 

Föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att stanna hos sitt barn och få 
möjlighet att övernatta. Föräldrar skall inte behöva få extra kostnader 

eller förlora inkomst i samband med barnets sjukhusvistelse. Föräldrar 
skall få information om avdelningens arbetssätt och rutiner och få stöd 

att ta aktiv del i barnets vård. 

 

4. Information 
 

Barn och föräldrar skall få information om barnets sjukdom, behandling 
och vård på ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets 
ålder. Åtgärder skall vidtagas för att minska fysisk och psykisk stress. 

 

5. Medbestämmande  
 

Barn och föräldrar skall - efter grundlig information - vara delaktiga i 
beslut som gäller behandling och vård av barnet. Alla barn skall skyddas 

mot onödiga medicinska behandlingar och undersökningar. 

 

6. Miljö  
 

Barn skall vårdas tillsammans med andra barn och inte på 
vuxenavdelningar. Barn behöver träffa jämnåriga för lek och aktiviteter 
under trygga förhållanden. Det får inte finnas åldersbegränsningar för 

besökare till barn. 
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7. Stöd i utvecklingen 
 

Barn skall ha möjlighet till lek och skolundervisning som är anpassad till 
deras ålder och sjukdomstillstånd, i en miljö som skall vara utformad och 
utrustad för att möta deras behov. Personal skall vara specialutbildad för 

att arbeta med sjuka och funktionshindrade barn. 

 

8. Kvalificerad personal 
 

Personal som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och 
kompetens att de kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos 

barnet och dess familj. 

  Dessutom gäller att  
9. Vård- och behandlingsteamet skall vara organiserat så att det 

tillförsäkrar varje barn kontinuitet i vården  
 

samt att 
10. Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet skall 

respekteras. 

  
 
(URL 1) 
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Referens 
Land 

Publiceringsår Studiens syfte Undersökningsgrupp Antal undersökta Använd metod Annat relevant Vetenskaplig 
kvalité 

E Idvall, C Holm, I 
Runesson 
 
Sverige 

2005 Undersöka barns 
upplevelser av smärta och 
de icke-farmakologiska 
strategier som de använde 
för att hantera smärta efter 
tonsillectomi 

Barn 7-18 år, som 
genomgått en 
tonsillectomi, och 
pratar och förstår 
svenska  

6 barn, tre flickor och 
tre pojkar 

Intervju med 
undersökande 
frågor 

Fyra av barnen 
hade tidigare 
erfarenheter av 
operation 

K =1 

J Simons, L Frank, E 
Roberson 
 
Storbrittanien 

2001 Undersöka föräldrars och 
sjuksköterskors syn på 
föräldrars involvering i 
barnets smärthantering de 
första 48 timmarna efter 
operation 

Föräldrar till barn som 
genomgått mellan - 
stor operation, samt 
de sjuksköterskor som 
tog hand om barnen 
mest de 48 första 
timmarna efter 
operation 

20 föräldrar och 20 
sjuksköterskor 

Intervju av öppen 
struktur, med fyra 
frågor 

Föräldrarna 
intervjuades 48 
timmar eller mer 
efter operationen 

K =1 

Z N Kain, L C Mayes, A 
Caldwell-Andrews, D E 
Karas och B C McClain 
 
USA 

2006 Testa hypotesen att ökad 
preoperativ oro leder till 
långsammare och mer 
smärtsam postoperativ 
läkning 

Barn 5-12 år som 
genomgått generell 
anestesi, samt gjort 
tonsillectomi och 
abrasio polikliniskt 

241 barn och deras 
föräldrar 

Kontrollerad 
kohort studie 

Ingen 
premedicinering, i 
form av lugnande, 
användes. 
Föräldrarna var inte 
närvarande vid 
anestesistart 

RCT =1 
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P M Kankkunen, K M 
Vehviläinen-Julkunen, A-
M K Pietilä, P M Halonen 
 
Finland 

2003 Beskriva föräldrars syn på 
barns smärta, 1-6 års ålder 

1000 barn i åldern 1-6 
år, som opererats 
polikliniskt under år 
2000, valdes ut att 
representera 
populationen 

315 enkäter 
analyserades 

Enkätstudie 
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Finland 

2006 Att samla barns 
beskrivningar av 
smärtupplevelser och deras 
syn på syftet med smärta 

4-11 åringar med olika 
erfarenheter av 
hospitalisering i både 
längd och frekvens 

44 barn Kvalitativ intervju 
med öppna frågor 

Medelåldern var 8 
år och 3 månader  
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2002 Beskriva barns erfarenheter 
av postoperativa 
smärtlindrande metoder 
som används inom 
sjukvården 

Barn 8-12 år som var 
inneliggande på en 
barn-kirurg avdelning 

52 barn ( 32 pojkar, 
20 flickor) 

Intervju 
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J Simons, E Roberson 
 
Storbrittanien 

2002 Undersöka sjuksköterskors 
och föräldrars syn på 
hanteringen av postoperativ 
smärta hos barn 

Föräldrar till barn som 
genomgått mellan - 
stor operation, samt 
de sjuksköterskor som 
tog hand om barnen 
mest de 48 första 
timmarna efter 
operation 

20 sjuksköterskor 
med 20 föräldrar och 
de smärtrelaterade 
anteckningarna från 
deras respektive barn 

Intervju med tre 
frågor  

Studien härrör från 
en tidigare studie 
(Simons, 2001) 
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2004 Beskriva de händelser som 
upplevs smärtsamma av 
barn 

Barn 4-11 år 
inneliggande på 
sjukhus av olika 
anledningar 

44 barn Intervju, Kvalitativ 
innehållsanalys 

22 av barnen var 
opererade 
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M K Pietilä 
 
Finland 

2002 Beskriva de metoder som 
används för att identifiera 
och hantera postoperativ 
smärta 

1-7-åringar i hemmet 
efter polikliniska 
operationer  

17 familjer Intervju, Kvalitativ 
innehållsanalys 

Studien gjord i 
Finland 
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