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Abstrakt 

 

 
Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och därför ska självskattning av 

smärtan alltid ske när det är möjligt. Barn har inte samma förståelse för numrerade 

skalor som vuxna. Därför är självskattning för barn beroende av barnets ålder, 

utveckling samt kognitiva och verbala mognad. Sjuksköterskor har en unik roll 

när det gäller skattning samt behandling av smärta hos barn samt 

dokumentationen av detta. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

olika smärtskattningsinstrument som används samt sjuksköterskans roll vid 

smärtskattning hos barn. Metod: Litteraturstudie. Resultat: Resultatet visade att 

för barn under sex år användes beteendeskalor och att självskattningsskalor 

passade för barn äldre än sex år. Sjuksköterskorna ansåg att dessa instrument var 

hjälpmedel vid dokumentation av barnets smärtupplevelse men att tidsbrist och 

dålig kunskap bidrog till att många avstod från att använda hjälpmedlen. 

Diskussion: Det var positivt att utbudet av skalor var stort oavsett vilken 

utvecklingsnivå barnet befann sig på. Dock visade resultatet att smärtskattning 

inte sker kontinuerligt samt att riktlinjer inte följs. Slutsats: Det finns många 

smärtskattningsinstrument som är både validerade och pålitliga. Smärtskattningen 

samt dokumentationen sköttes inte regelbundet eller efter de riktlinjer som fanns. 

 

 

Nyckelord: instrument, sjuksköterskans roll, skalor, smärtskattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Smärtskattning hos barn 

         Sjuksköterskans roll 

  

                          DAHLBERG EMMA 

                          HÅKANSSON PERNILLA 

 

                                Mittuniversitetet, Sundsvall 

                        Institutionen för hälsovetenskap 

                                      Omvårdnad, GR (C) 

                                       Januari 2011 



 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund     1 

   Smärtskattningsinstrument    1 

        Självskattningsskalor    1 

        Beteendeskalor    2 

   Sjuksköterskans roll    3 

        Smärtskattningen    3 

        Dokumentationen    3 

Syfte     4  

Metod     4 

        Inklusionskriterier    4 

        Exklusionskriterier    4 

        Litteratursökning    4 

        Söktabell     5 

        Klassificering/Värdering    6 

        Bearbetning    6 

        Analys     7 

        Etiska riktlinjer/Granskning   8  

Resultat     8 

   Smärtskattningsinstrument    9 

        Självskattningsskalor    9 

        Beteendeskalor    10  

   Sjuksköterskans roll    12 

        Smärtskattningen    12 

        Dokumentationen    14 

Diskussion     15 

        Resultatdiskussion    15 

        Metoddiskussion    18 

        Slutsats     19 

Referenslista     20 

Bilagor 

        Bilaga 1 – Smärtskattningsinstrument 

        Bilaga 2 – Förkastade artiklar 

        Bilaga 3 – Artikelgranskning/Kvalitetsbedömning 

        Bilaga 4 – Tabeller med granskningskriterier 

        Bilaga 5 – Översikt av inkluderade artiklar 



 

1 
 

 

Bakgrund 

Smärtskattningsinstrument 

Självskattningsskalor 

Smärta är en subjektiv upplevelse och därför ska självskattning av smärtan alltid 

ske när det är möjligt (Merkel & Malviya, 2000). Vuxna har länge använt sig av 

Visuell analog skala (VAS) för att själva skatta sin smärta. VAS består av en 

horisontell linje med numren ett till tio i följd, där ett är minsta tänkbara smärta 

och tio är värsta tänkbara smärta (se Bilaga 1). Barn har inte samma förståelse för 

numrerade skalor som vuxna (Cohen et al., 2008). Självskattning för barn är 

beroende av barnets ålder, utveckling samt kognitiva och verbala mognad. För att 

kunna använda en självskattningsskala bör barnet kunna gradera och uppskatta 

smärtan samt matcha den med skalans gradering. Dessa kunskaper utvecklas 

vanligtvis vid tre till fyra års ålder, vilket gör att denna åldersgrupp bör få 

använda sig av skalor som har upp till fem val. För barn äldre än sex år kan 

Visuell Analog Skala (VAS) med fem val användas samt olika ansiktsskalor 

(Merkel & Malviya, 2000).  

För att självskattning ska kunna fungera hos barn har det därför tillverkats olika 

skalor/hjälpmedel. För de minsta barnen finns poker chip tool, där barnet graderar 

sin smärta genom att välja ett visst antal brickor, ju fler brickor desto värre smärta. 

För de något större barnen finns det två väletablerade ansiktsskalor, The Oucher 

och Wong-Baker faces pain Scale. Den första är en skala med sex ansikten som 

visar olika uttryck beroende på smärtintensiteten. Skalan är formad vertikalt, 

påminner om en termometer och finns i tre olika fotografiska utföranden beroende 

på vilken etnicitet barnet har (se Bilaga 1). Wong-Baker faces pain rating scale är 

också en skala med sex ansikten som visar olika uttryck beroende på 

smärtintensiteten, men det som skiljer Wong-Baker från Oucher är att den inte har 

någon etnisk distinktion, att den har tillhörande text under varje ansiktsuttryck 

samt att den är horisontellt utformad (se Bilaga 1) (Cohen et al., 2008).  
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Baeyer (2009), menar att barnet måste kunna göra sig förstått, kunna förstå samt 

kunna kommunicera för att självskattning ska kunna fungera. För barn med 

kommunikationssvårigheter eller nedsatt kognitiv förmåga fungerar inte alltid 

självskattningen. Barn med lättare nedsättning av den kognitiva förmågan kan få 

prova att själv skatta sin smärta, men då med skalor som passar barnets mentala 

ålder. Merkel och Malviya (2000) anser att när självskattning inte är möjligt, till 

exempel vid postoperativ vård, kan sjuksköterskan titta på fysiska indikationer på 

smärta hos barnet. Tecken på dessa kan vara ökad hjärtfrekvens och höjt 

blodtryck samt förändringar i andning och saturation. Sjuksköterskan kan då ta 

hjälp av beteendeskalor i sin smärtskattning. 

Beteendeskalor 

Beteendeskalor används för att skatta smärta genom observation av barnets 

beteende och då titta efter indikationer på smärta och oro. Dessa skalor är viktiga 

när smärtskattning av små barn ska göras, eller för barn med nedsatt kognitiv 

förmåga. Även vid tillfällen när barnet är för orolig för att kunna göra en 

självskattning är dessa skalor värdefulla hjälpmedel. Skalorna är även bra vid 

postoperativ vård, samt före, under och efter medicinska procedurer. En 

väletablerad beteendeskala är Facial coding system, där observatören tittar på 

barnets ansikte, hur ögon, läppar, ögonbryn, kinder, etcetera, rör sig i förhållande 

till smärtintensiteten (Cohen et al, 2008). Andra väletablerade beteendeskalor är 

bland annat Children´s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) som 

mestadels används postoperativt. Observation av barnet sker då på sex områden; 

gråt, ansiktsuttryck, om/hur barnet pratar/låter, kroppsställning, benens position 

samt reaktion på beröring. Varje område får noll till tre poäng (se Bilaga 1). 

COMFORT-skalan är en liknande beteendeskala, men här kontrolleras åtta 

områden; vakenhetsgrad, lugn/orolig, syresättning, kroppsrörelser, blodtryck, 

puls, muskelstatus samt ansiktsuttryck. Där ges ett till fem poäng per område (se 

Bilaga 1). Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) utförs genom att 

observation sker på fem olika områden; ansiktsuttryck, benens position, aktivitet, 

gråt och tröstbarhetsgrad. Dessa olika beteendeskalor används som hjälpmedel för 

att genom observation hitta indikationer på smärta hos barnet (se Bilaga 1) 

(Blount & Loiselle, 2009). 
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Sjuksköterskans roll 

Smärtskattningen 

Sjuksköterskor har en unik roll när det gäller skattning samt behandling av smärta 

hos barn och har därför potential att göra en skillnad när det gäller 

smärtskattningen. Det är viktigt med regelbunden skattning och dokumentation 

som ett första steg till smärtbehandlingen. Att göra en korrekt smärtskattning kan 

ta tid och ibland vara komplext om sjuksköterskan inte besitter rätt kunskap. Det 

är många gånger en utmaning att skatta smärta hos barn, då alla är unika individer 

och reagerar olika på smärta (Simons & MacDonald, 2004). 

Vissa barn är mer beroende av sjuksköterskans smärtskattning än andra barn, 

främst barn med nedsatt kognitiv utveckling. Med dessa barn föreligger det därför 

en stor risk att det sker en underskattning av smärtan, vilket i sin tur leder till 

underbehandling samt kvarstående smärta hos barnet. Sjuksköterskan kan ta hjälp 

av föräldrar vid dessa tillfällen, eftersom de känner sitt barn bäst och vet hur 

barnet brukar reagera på smärta. Föräldrarna kan bidra till att sjuksköterskan 

skattar rätt och att barnet på så sätt slipper smärtan (Merkel & Malviya, 2000). 

Dokumentationen 

Smärtskattning bör ske både vid rörelse och vid vila samt dokumenteras noggrant, 

då smärtskattning är en del av omvårdnaden. Dokumentationen ska vara korrekt 

och utförlig och innehålla smärtans duration, lokalisation samt karaktär. Det ska 

vara väl beskrivet vad patienten utförde vid själva smärtskattningen då det på så 

vis blir lättare att följa smärtbehandlingens resultat. Det ska tydligt framgå om 

patienten var sängliggande eller mobiliserades vid skattningstillfället. 

Beskrivningen som barnet själv gör om sin smärtupplevelse ska också 

dokumenteras. För att kunna tillgodose barnens behov när det gäller smärta är det 

viktigt att dokumentationen fungerar, då det är en del av kommunikationen mellan 

olika vårdare, samt mellan vårdare och patient (URL 1). 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa olika smärtskattningsinstrument och 

vilken roll sjuksköterskan har vid smärtskattning hos barn. 

Metod 

 Metoden som använts är litteraturstudie. 

Inklusionskriterier  

Barn i åldrarna 0-18 år inkluderades. Artiklarna skulle vara engelskspråkiga och 

inte äldre än 10 år (2000-2010). 

Exklusionskriterier  

Artiklar med låg vetenskaplig nivå exkluderades, se bilaga 2. Reviewartiklar 

exkluderades. 

Litteratursökning  

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Meshtermerna som användes 

var, pain measurement, scales, tools och nursing. Databassökningen redovisas i 

Tabell 1. En manuell sökning utfördes i referenslistor.  
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Söktabell  

Tabell 1. 

Sökmotor Datum Sökord Limits Antal 

träffar 

Antal 

förkastade 

artiklar  

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 2010-09-02 Pain 

measurement 

scales 

 3802   

PubMed 2010-09-02 Pain 

measurement 

scales 

Age:0-18years 

English 

Published in 

the last 10 

years 

221 197* 

12** 

5*** 

2**** 

5 

PubMed 2010-09-02 Pain 

measurement 

tools 

 764   

PubMed 2010-09-02 Pain 

measurement 

tools 

Age:0-18years 

English 

Published in 

the last 10 

years 

82 64* 

9** 

3*** 

2**** 

4 

Cinahl 2010-09-02 Pain 

measurement 

scales 

Age:0-18years 

English 

Published in 

the last 10 

years 

370   

Cinahl 2010-09-02 Pain 

measurement 

tools 

Age:0-18years 

English 

Published in 

the last 10 

years 

408   

Cinahl 2010-09-02 Pain 

measurement 

scales AND 

tools 

Age:0-18years 

English 

Published in 

the last 10 

years 

119 104* 

7** 

3*** 

3**** 

2 

PubMed 2010-10-10 Pain 

measurement 

tools AND 

nursing 

Age:0-18years 

English 

Published in 

the last 10 

years 

36 29* 

6** 

1*** 

0 

Cinahl 2010-10-15 Pain 

measurement 

tools AND 

scales 

AND  

nursing 

Age:0-18years 

English 

Published in 

the last 10 

years 

35 34* 

1*** 

0 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel samt abstrakt. 

** Antal förkastade artiklar efter läsning av hela artikeln. 

*** Antal förkastade efter kvalitetsgranskning/bearbetning (se bilaga 2). 

**** Antal dubletter. 
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Klassificering/värdering 

Det finns olika mallar som kan användas som hjälp för att kritiskt granska 

kvaliteten på forskning. En granskningsmall av Hellzén, Johansson och Pejlert 

(1999) från SBU användes i denna litteraturstudie, se bilaga 3. 

Klassificering av studierna har genomförts och indelats i följande grupper: 

* 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 och saknar jämförelsegrupp. 

* Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlat data till exempel 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. 

Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna bedöms utifrån en tregradig skala, hög 

(I), medel (II) eller låg (III), se Bilaga 4. 

 

Bearbetning 

I tre olika faser bearbetades artiklarna enligt SBU (1999.3, s.15-16). 

Fas 1. 

En första bedömning utfördes av de 493 träffarna på databaserna Cinahl samt 

PubMed, då titlar samt abstrakt lästes. Denna granskning fokuserade på studier 

som handlade om sjuksköterskans roll när det gäller smärtskattning samt olika 

smärtskattningsinstrument/skalor. Utav dessa 493 artiklarna bedömdes 58 artiklar 

svara mot syftet och gick vidare till fas 2. De artiklar som inte svarade mot syftet 

exkluderades. 
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Fas 2. 

Efter den första granskningen skrevs 58 artiklar ut. Artiklarna lästes i sin helhet 

och dokumenterades i ovan nämnda granskningsmall (se Bilaga 3). Det 

kontrollerades att alla artiklarna svarade mot syftet samt att de hade ett etiskt 

resonemang. 24 artiklar gick sedan vidare till kvalitetsbedömningen i fas 3. 

Fas 3. 

Med hjälp av SBU:s (1999:3) tregradiga skala (se Bilaga 4) bedömdes kvalitén på 

artiklarna och de med låg (III) kvalité exkluderades ur studien, totalt var det 14 

artiklar, se Bilaga 2. De artiklar som bedömdes som hög (I) eller medel (II) kvalité 

inkluderades i studien, vilket var 10 artiklar. En manuell sökning utfördes utifrån 

referenslista vilket resulterade i ytterligare sex artiklar, vilket gav totalt 16 

artiklar, varav nio var av hög (I) kvalité och sju av medel (II) kvalité. De artiklar 

som inkluderades i studien presenteras i en översiktstabell (se Bilaga 5). 

 

Analys 

Innehållsanalys var metoden som användes i denna litteraturstudie. Artiklarnas 

resultat lästes flera gånger med syftet som utgångspunkt och därefter sorterades 

och grupperades resultaten och det mynnade ut i fyra områden och två domäner 

som redovisas i Tabell 2a. 

Ett exempel på hur innehållsanalysen gick till redovisas i Tabell 2b. 

Tabell 2a.  

Domäner Områden 
 

Smärtskattningsinstrument 

 

Självskattningsskalor 

Beteendeskalor 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Smärtskattningen 

Dokumentationen 
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Tabell 2b. 

Författare 

 

Huvudresultat Områden Domäner 

Simons J &  

Moseley L. 

2009 

England 

 

Ålder på barnen påverkade inte 

sjuksköterskorna. De skattade 

smärta lika ofta på de yngre 

barnen som på de lite äldre. 

Smärtskattningen Sjuksköterskans 

roll 

Däremot valdes olika 

beteendeskalor i högre grad till 

yngre barnen, 

Beteendeskalor Smärtskattnings-

skalor 

medan de lite äldre barnen fick 

själva skatta sin smärta. 

Självskattnings-

skalor 

Smärtskattnings-

skalor 

Den avdelning sjuksköterskan 

arbetade på samt typ av 

operation som barnen 

genomgått påverkade 

smärtskattningen 

Smärtskattningen Sjuksköterskans 

roll 

Sjuksköterskor som arbetade på 

den allmänkirurgiska 

avdelningen dokumenterade 

mer smärtskattningspoäng än 

de sjuksköterskor på andra 

avdelningar 

Dokumentationen Sjuksköterskans 

roll 

 

 

Etiska riktlinjer/granskning 

Vid en systematisk litteraturstudie ska studier som fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller där etiska övervägande noggrant gjorts väljas. Alla artiklar som 

ingår i litteraturstudien ska redovisas oavsett om resultatet stöder hypotesen eller 

inte. (Forsberg & Wengström, 2008, s.77). 

Det har kontrollerats att det funnits tillstånd från en etisk kommitté eller att det har 

förts ett etiskt resonemang i alla artiklar som inkluderats i litteraturstudien. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie utgår ifrån 16 artiklar och innefattar två 

domäner och fyra områden. I den första domänen, smärtskattningsinstrument, 

redovisas 11 kvantitativa artiklar, varav sex är av hög kvalité och fem av 

medelhög kvalité. Studierna av hög kvalité är utförda i Frankrike, Indien, Kanada 

och USA och de som är av medelhög kvalité är utförda i Australien, Sverige och 

USA (se Bilaga 5 för vidare presentation av artiklarna).  
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Denna domän har delats in i två områden, självskattningsskalor och 

beteendeskalor. Några av artiklarna kommer att finnas under fler än ett område. 

Smärtskattningsinstrument 

Självskattningsskalor 

Bringuier et al. (2009), har i en kvantitativ studie av hög (I) kvalité, jämfört barn i 

förskoleålders mentala förmåga att använda sig av självskattningsskalor i 

jämförelse med postoperativa beteendeskalor. Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) 

är validerad för barn från fyra år och äldre, men enligt denna studie kunde endast 

32 procent av barnen använda denna skala på uppvakningsavdelningen. Resultatet 

ändrades inte nämnvärt när barn upp till sex år inkluderades.  

Subhashini, Vatsa och Lodha (2008) har i en kvantitativ studie av hög (I) kvalité, 

jämfört FPS och Colour Analogue Scale (CAS) bland barn mellan sex och tolv år. 

Studien visade att i stort sett alla barn kunde använda sig av FPS och CAS. Totalt 

sett visade FPS högre smärtpoäng än vad CAS gjorde. 

Bulloch och Tenenbein (2002) har i sin kvantitativa studie av hög (I) kvalité, 

testat validiteten av CAS och FPS genom att undersöka skillnaden i 

smärtskattningen före och efter smärtstillande administrering hos barn på en 

akutmottagning. Det var 60 barn som ingick i studien, där 30 av barnen upplevde 

smärta och 30 av barnen var en kontrollgrupp utan smärta. De 30 barn som 

upplevde smärta fick minst ett smärtlindrande preparat. Medelvärdet före 

administrering var 5.7 centimeter på CAS med en median på 6.0 centimeter. 

Studien visade att alla barn skattade sin smärta lägre efter administrering av 

smärtstillande läkemedel. De 30 barn som var i kontrollgruppen hade en median 

poäng på 0.0 centimeter. Resultatet visar att både CAS och FPS är validerade 

självskattningsskalor då de visade ett stort samband vid användandet. 

Garra et al. (2009), har i en kvantitativ studie av hög (I) kvalité, försökt att 

identifiera medelvärdet av VAS i motsvarighet med varje ansikte i Wong-Baker 

Faces Scale (WBS).  Studien visade att det varken var någon skillnad i den 

genomsnittliga VAS-skattningen eller i den spridning av ansiktskategorier som 

WBS innehåller. Varken mellan pojkar, flickor, äldre eller yngre barn kunde man 

se någon skillnad. Det var heller ingen skillnad beroende av var smärtan var 

lokaliserad.  
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Hunter, McDowell, Hennessy och Cassey (2000) har i en kvantitativ studie av 

medel (II) kvalité, undersökt hur väl barn mellan tre år och sex år förstår Faces 

Pain Scale (FPS). Studien visar att barnets mognad samt utvecklingsgrad har stor 

betydelse för hur barnet förstår och svarar på FPS. De skriver vidare att en stor del 

av barnen visade på rätt ansiktsuttryck när det gällde minsta tänkbara smärta och 

värsta tänkbara smärta. Det svåraste för barnen var att placera ut ansiktsuttrycken 

i mitten på rätt ställe. 

Beyer et al. (2005) har i en kvantitativ studie av medel (II) kvalité, utvärderat om 

Oucher-skalan i de tre etniska (vita, latino samt afroamerikanska) utförandena 

fungerade lika bra att använda i mindre storlek, så kallad fickmodell. I studien 

visar de att sambandet mellan poängsättningarna av smärtan på den stora samt den 

lilla versionen av Oucher-skalan var starkt. Av 137 barn skattade 110 av dem 

samma poäng på både den lilla och den stora versionen. De menar att den lilla 

versionen har hög tillförlitlighet och validitet samt att den är mer lätttillgänglig än 

den stora. 

Beteendeskalor 

Willis, Merkel, Voepel-Lewis och Malviya (2003) har i en kvantitativ studie av 

hög (I) kvalité, undersökt Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC)-

skalans validitet, genom att jämföra den med självskattningsskalan FPS. 

Resultatet i studien visar att FLACC-skalan har hög validitet när det gäller 

smärtskattning på barn i ett postoperativt skede. Studien visade på ett stort 

samband mellan FLACC-skalan och FPS självskattningskala. Ett ännu större 

samband fanns det mellan skalorna i den grupp där barnen var äldre än fem år, 

men de anser att detta beror med största sannolikhet på att inte alla barn under fem 

år förstår FPS självskattningsskala ordentligt.  

Voepel-Lewis et al. (2008) har i en kvantitativ studie av hög (I) kvalité, jämfört 

tre smärtskattningsskalor vid postoperativ vård på barn med nedsatt kognitiv 

förmåga. Studien visar att revised-Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (r-

FLACC) och Nursing assessment of Pain Intensity (NAPI) var skalor som var 

lättanvända, tillförlitliga och effektiva. Non-Communicating Children´s Pain 

Checklist-Postoperative Version (NCCPC-PV) tog längst tid att använda, då det 

var 27 olika kontroller som skulle göras och poängbedömningen på varje del var 
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0-3 poäng. De anser att detta gör NCCPC-PV till en mätskala som inte är 

jämförbar med andra skalor i praktiken trots att den är bra när det gäller dessa 

barn.  

I den tidigare redovisade studien (I) av Bringuier et al. (2009), jämfördes barn i 

förskoleålderns mentala förmåga gällande fyra postoperativa skalor samt dess 

specificitet och sensitivitet. Detta utfördes av fyra observatörer. Studien visade att 

de 511 filmerna på de 150 barnen skattades av fyra observatörer som använde sig 

av de fyra Behavioral Rating Scales (BRS). Analysen visade att FLACC, 

Children´s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) och Objective Pain 

Scale (OPS) var enhetliga. Specificiteten av de fyra skalorna FLACC, CHEOPS, 

OPS och Children´s and Infant´s Post Operative Pain Scale (CHIPPS), var mycket 

hög och deras känslighet låg. FLACC hade den högsta känsligheten. 

Nilsson, Finnström och Kokinsky (2008) har i en kvantitativ studie av medel (II) 

kvalité, utvärderat validiteten och bedömt reliabiliteten av FLACC under 

processuell smärta hos barn mellan fem och sexton år. Barnen genomgår perifier 

venös kanylering eller perkutan punktion av vaskulär port. En betydande 

korrelation fanns mellan barnens FLACC-poäng och barnens CAS. Detta var 

genomgående i hela gruppen såväl som i de åldersseparerade grupperna, fem till 

tio år och elva till sexton år. 

Malviya, Voepel-Lewis, Burke, Merkel och Tait (2006) har i sin kvantitativa 

studie av medel (II) kvalité gjort en reviderad och mer individuell FLACC-skala 

för barn med nedsatt kognitiv förmåga. För att undersöka tillförlitligheten av 

denna skala utfördes 80 observationer av 52 barn, vilket visade att den reviderade 

skalan är ett pålitligt instrument för att skatta smärta hos barn med nedsatt 

kognitiv förmåga. Detta instrument erbjuder sjukvårdspersonal en objektiv metod 

av smärtskattning, vilket kan reducera underbehandling av denna sårbara 

patientgrupp. 

Under domänen sjuksköterskans roll redovisas en kvalitativ artikel, vilken är av 

medelhög kvalité och utförd i England. Vidare redovisas sju artiklar av kvantitativ 

design och av dessa är sex av hög kvalité och utförda i England, Frankrike, 

Indien, Kanada och USA. En artikel är av medelhög kvalité och utförd i England. 
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Denna domän har delats in i två områden, smärtskattning och dokumentation. 

Några av artiklarna kommer att finnas under fler än ett område.  

Sjuksköterskans roll 

Smärtskattningen 

I den tidigare redovisade studien (I) av Subhashini et al. (2008), jämfördes den 

smärta hos barnet så som barnet uppfattar den och som vårdpersonalen uppfattar 

den med hjälp av dessa skalor. I studien framkom det att den skattning som 

vårdpersonal gjorde med FPS var högre än den poäng som barnen själva kom upp 

i vid sin skattning. Då det gällde sjuksköterskornas skattning med hjälp av CAS, 

poängsatte sjuksköterskorna lägre än barnen. Samtidigt var det tydligt att 

sjuksköterskorna skattade barnens smärta mer korrekt när de använde sig av både 

FPS och CAS.  

Rieman och Gordon (2007) har i en kvantitativ studie av hög (I) kvalité, 

utvärderat sjuksköterskornas kunskap om smärtbehandling samt smärtskattning av 

barn. Studien visade att sjuksköterskorna inte hade full kunskap om barns 

smärtupplevelse samt att de inte följde riktlinjerna konsekvent. De anser att 

barnsjuksköterskorna borde arbeta med detta för att öka sin kunskap inom 

smärtskattning samt smärtstillande hos barn. Studien visade att sjuksköterskornas 

styrka var att de verkligen brydde sig om barnen och var bekymrade över deras 

smärta och ville minska den. 

Griffin, Polit och Byrne (2008) har i sin kvantitativa studie av hög (I) kvalité 

försökt beskriva barnsjuksköterskornas reaktion på barns smärta och om 

sjuksköterskans egenskaper påverkade svaren. Studien visade att utbildning, år av 

erfarenhet, personlig smärterfarenhet eller nyligen genomförd smärtutbildning inte 

var associerad med hur sjuksköterskan bedömde barnets smärta eller 

sjuksköterskans val av behandling. Sjuksköterskorna i studien skattade barnets 

smärta på samma nivå som barnet själv skattade sin smärta. De sjuksköterskor 

som medverkade i studien skulle efter smärtskattningen inte bara ge smärtstillande 

läkemedel, utan också prova icke-medicinska metoder för att lindra smärtan. Att 

sitta en stund med barnet, att använda tv:n som distraktion eller att uppmana 

barnet att andas djupt var de vanligaste metoderna de använde sig av. De 

sjuksköterskor som hade personlig erfarenhet av smärta uppgav att de skulle ge en 
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högre dos av smärtstillande läkemedel, jämfört med vad de sjuksköterskor som 

inte hade samma smärterfarenhet uppgav.   

Simons och Moseley (2009) har i en kvantitativ studie av hög (I) kvalité, 

undersökt vad som påverkar sjuksköterskors handlande vid smärta hos barn de 

första postoperativa timmarna. Studien visade att det finns vissa faktorer som 

påverkar sjuksköterskornas handlande vid en smärtsituation. Ålder på barnen var 

inget som påverkade sjuksköterskorna, utan de skattade smärta lika ofta på äldre 

barn som på de yngre. Däremot valdes olika beteendeskalor i högre grad till yngre 

barn medan de lite äldre barnen fick skatta sin smärta själva. Den avdelning som 

sjuksköterskorna jobbade på samt vilken operation som barnet genomgått 

påverkade smärtskattningen samt den efterföljande dokumentationen. 

Twycross (2007) har i en kvalitativ studie av medel (II) kvalité, undersökt 

sjuksköterskors teoretiska kunskaper om smärta för att se om dessa kunskaper och 

kvalitén i deras agerande hade något samband.  Studien visade att 

sjuksköterskorna inte använde sina teoretiska kunskaper i praktiken. Vidare visade 

studien att sjuksköterskorna inte kontrollerade barnens smärterfarenheter 

kontinuerligt då de lagts in på avdelningen, det vill säga att sjuksköterskornas 

smärtskattning inte var konstant. De använde sig inte av smärtskattningsskalor 

regelbundet. Sjuksköterskorna tog heller inte någon notis om beteende eller 

psykologiska mönster på barnens smärta regelbundet. Han skriver vidare att en 

begränsad kommunikation om smärta var observerad mellan sjuksköterskorna och 

barnen samt deras föräldrar. Föräldrarna blev inte aktivt uppmuntrade till att 

involvera sig i barnens smärtskattning och smärtbehandling. Inte heller rådfrågade 

sjuksköterskorna de kollegor som hade mer kunskap om smärta. 

Simons och MacDonald (2004) har i sin kvantitativa studie av medel (II) kvalité 

undersökt sjuksköterskornas syn på smärtskattningsskalor när det gäller barn. 

Resultatet visade att 60 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna inte hade något 

smärtskattningsinstrument som de föredrog, medan 40 procent av 

sjuksköterskorna uppgav motsatsen. Orsaker som tid och kunskap hos såväl 

sjuksköterskorna som barnen samt instrumentens utformning, var tänkbara 

orsaker till varför så många valde att avstå från att använda instrumenten. De 

flesta sjuksköterskorna tyckte att två timmar var tillräckligt med tid för att lära sig 
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ett nytt instrument för användande vid smärtskattning. Samtidigt tyckte 

sjuksköterskorna att dessa instrument var ett hjälpmedel vid kommande 

dokumentation av barnets smärtupplevelse. 

Dokumentationen 

I den tidigare redovisade studien (I) av Simons och Moseley (2009), undersöktes 

vad som påverkar sjuksköterskors handlande vid smärta hos barn de första 

postoperativa timmarna. Studien visade att sjuksköterskor som arbetade på den 

allmänkirurgiska avdelningen oftare dokumenterade smärtskattningspoäng än de 

sjuksköterskor som jobbade på andra avdelningar. Patientgruppen som genomgått 

bukoperationer skattades oftare än andra patientgrupper på den allmänkirurgiska 

avdelningen. Vidare framgår det i studien att de sjuksköterskor som hade tillgång 

till att dokumentera vitala faktorer samt smärtskattningspoäng i en journal, 

dokumenterade oftare än de sjuksköterskor som var tvungna att använda flera 

journaler. 82 procent av barnens smärta dokumenterades när dokumentationen 

fördes i en journal, gentemot 60 procent när det gällde att dokumentera i flera 

journaler. 25 procent av alla barn hade ingen smärtskattning dokumenterad de 

första 24 postoperativa timmarna. 

Johnston et al. (2007), har i sin kvantitativa studie av hög (I) kvalité, undersökt 

om sjuksköterskors kunskap och attityd gentemot barn med smärta, kunde 

förbättras efter individuell utbildning om barns smärta i varannan vecka under sex 

månaders tid. Studien visade att de sjuksköterskor som dokumenterade 

smärtskattning hade större kunskap om barn som upplever smärta. Den 

dokumentation som fanns var att barnet klagat över smärta. Dokumentationen var 

bättre då det gällde administrering av smärtlindring än om någon smärtskattning 

gjorts. De som deltog i experimentgruppen ökade sin dokumentation om 

skattningen under studiens gång. 

I den tidigare redovisade studien (II) av Twycross (2007), undersöktes 

sjuksköterskors teoretiska kunskaper om smärta och att se om dessa kunskaper 

och kvalitén i deras agerande hade något samband. Studien visade att 

sjuksköterskornas dokumentationer skilde sig åt. Några av sjuksköterskorna 

dokumenterade endast smärtpoäng efter att barnet fått smärtlindrande 

administrering. Andra dokumenterade bara smärtpoäng då och då och en del 
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sjuksköterskor dokumenterade inte en enda gång, om vare sig barnens smärta eller 

om den följande smärtbehandlingen.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa olika smärtskattningsinstrument samt 

sjuksköterskans roll när det gäller smärtskattning hos barn. Resultatet visar att de 

olika smärtskattningsinstrument som finns, dels för självskattning och dels för att 

observera beteendet på barnet, kan användas vid olika tillfällen som hjälpmedel. 

Med hänsyn till barnets ålder och kognitiva mognad kan olika skalor användas för 

att få en så riktig bedömning som möjligt. 

När det gäller självskattning är det svårt för barn under sex år att använda sig av 

Faces Pain Scales (FPS), endast 32 procent i studien klarade av att använda sig av 

den (Bringuier et al. 2009). I en studie av Subhashini et al. (2008) visade resultatet 

på att i stort sett alla barn i åldrarna sex till tolv år kunde använda sig av FPS samt 

av Colour Analogue Scale (CAS). 

Dessa resultat ovan visar starkt att självskattning är beroende av barnets ålder 

samt kognitiva förmåga. Barn över sex år förstår ansiktsskalor bättre än barn 

yngre än sex år. 

En studie av Decruynaere, Thonnard och Plaghki (2008) visade att barn i åldrarna 

sex till sju år förstod ansiktsskalor bättre än barn i åldrarna fyra till fem år. De 

äldre barnen kunde skilja på de olika smärtorna bättre än de yngre barnen.  

Det skulle behövas fler sätt för barn yngre än sex år för att själva kunna skatta sin 

smärta genom ett instrument eller en skala, då självskattning alltid är att föredra 

om det är möjligt. I bakgrunden skrevs det om ett smärtskattningsinstrument som 

heter poker chip tool som används till barn i åldrarna tre till fem år. Tyvärr fanns 

det inga studier av kvalité om detta instrument, det hade varit intressant att se hur 

detta fungerar i praktiken. 

Då självskattning inte fungerar finns det flera olika beteendeskalor som 

sjuksköterskan kan ta till hjälp vid smärtskattning av barnen. I resultatet framgick 

att dessa skalor har hög validitet. En del av dessa beteendeskalor var lätta att 

använda medan andra var svårare och mer tidskrävande.  
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Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC), är en skala som i en studie av 

Willis et al. (2003) visade sig ha en hög validitet när det gäller smärtskattning på 

barn i ett postoperativt skede. I en studie av Nilsson et al. (2008) visades ett 

betydande samband mellan FLACC-poängen och CAS-poängen. Det sågs i hela 

gruppen av barn oavsett barnens ålder. 

En reviderad och individualiserad FLACC-skala är ett pålitligt instrument 

(Malviya et al. 2006). I en studie av Voepel-Lewis et al. (2008), visade resultatet 

att reviderade FLACC-skalan, Nursing Assessment of Pain Intensity (NAPI) samt 

Non-Communication Children´s Pain Checklist-Postoperativ Version (NCCPC-

PV) har stor tillförlitlighet för att skatta postoperativ smärta hos barn med nedsatt 

kognitiv förmåga.  

Det finns ett stort utbud av olika skalor både när det gäller självskattning och vid 

skattning med hjälp av beteendeskalor, även skalor för barn med nedsatt kognitiv 

förmåga finns att tillgå. Det är positivt att utbudet av skalor är så pass stort när det 

gäller smärtskattning hos barn, oavsett vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig 

på.   

I en studie av Twycross (2007) visade resultatet att sjuksköterskorna inte skattade 

smärta kontinuerligt hos barnen och inte heller användes smärtskattningsskalor 

regelbundet. Rieman och Gordon (2007) visar i sin studie att sjuksköterskorna inte 

följde riktlinjerna konsekvent samt att de inte hade full kunskap om barns 

smärtupplevelse. I en studie av Simons och Moseley (2009) visar resultatet att 

smärtskattningen påverkades av vilken avdelning sjuksköterskorna arbetade på 

samt vilken operation barnet genomgått. Griffin et al. (2008) visar i sin studie att 

sjuksköterskorna skattade barnets smärta på samma nivå som barnet själv skattade 

sin smärta. 

Resultaten av dessa studier visar tyvärr på att smärtskattning inte sker 

kontinuerligt samt att riktlinjer inte följs. Detta är något klinikerna bör arbeta på 

för barnens skull så att dessa får en säker och rättvis vård. Att det är skillnad på 

smärtskattningen mellan avdelningarna visar på att de borde lära sig av varandra. 

En studie av Simons och MacDonald (2006), visade att sjuksköterskorna inte 

använder något smärtskattningsinstrument då de anser att det blir mer att göra, 

samt att de anser sig kunna se när barnen har ont, utan hjälpmedel.  
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Det som är positivt med resultaten var att sjuksköterskorna brydde sig om barnens 

smärtproblematik, samt att de skattade barnens smärta på samma nivå som barnen 

själva skattade sin smärta. Bosenberg, Thomas, Lopez, Kokinsky och Larsson 

(2003), visar i sin studie att sjuksköterskorna som observerade och skattade 

barnens smärta fick samma poäng som barnen som själva skattade sin smärta.  

Det är bra att sjuksköterskorna skattar lika som barnen, allra helst i en situation då 

självskattning inte går att genomföra, till exempel vid nedsatt kognitiv förmåga 

hos barnet. Att kunna avläsa om barnet upplever smärta och att dessutom skatta 

smärta på ett barn man tidigare aldrig träffat måste vara svårt. Det är inte konstigt 

att vissa barn kan få en felaktig smärtskattning.  

I en studie av Rundshagen, Schnabel, Standl och Schulte am Esch (1999) visar 

resultatet att sjuksköterskornas skattning av barnen smärta var något lägre än 

barnens egen skattning. Samuels och Leveille (2010) visar i resultatet av sin 

studie att sjuksköterskestuderande prioriterade smärtskattning och att de utförde 

detta med syftet att kunna smärtlindra. Studenterna rådfrågade både 

sjuksköterskor och läkare vid de tillfällen då de var osäkra på sin smärtskattning 

och detta gjordes innan bedömning av lämplig åtgärd utfördes. 

I ovan nämnda studie framkommer det tydligt att sjuksköterskestudenterna 

rådfrågade annan personal om de blev osäkra. I resultatet av denna litteraturstudie 

framkom motsatsen, att sjuksköterskorna inte rådfrågade annan personal. Varför 

gjorde de inte det? Ansåg de legitimerade sjuksköterskorna att detta var jobbigt 

eller bedömde de helt enkelt att den skattning av smärta på barnen som de utförde 

var tillräcklig. I vår utbildning blir vi ständigt påminda om att det alltid finns 

annan personal att rådfråga och att vi inte ska vara rädda att nyttja andras 

kompetens. Det skulle vara att föredra om de redan legitimerade sjuksköterskorna 

skulle våga vända sig till studenterna och ta lärdom av dem på samma vis som 

studenterna bör vara ödmjuka inför deras yrkeserfarenhet och kompetens.  

När det gäller dokumentationen av smärtskattning visar en studie av Simons och 

Mosley (2009) att det första dygnet hade 25 procent av patienterna ingen 

smärtskattning dokumenterad. Vidare visade studien att många av patienternas 

smärta inte dokumenterades alls, allra helst då dokumentationen skulle utföras i 

flera journaler. I en studie av Johnston et al. (2007) visade resultatet på att 

skalornas användande inte alltid dokumenterades.  
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Det är viktigt att barnens smärta dokumenteras kontinuerligt då det går att följa 

smärtförloppet och se om smärtlindringen haft någon effekt. Det är synd att detta 

inte sker som det ska, men det är förståeligt att det kanske inte finns tid eller är 

krångligt då dokumentationen ska ske i flera journaler. Det skulle underlätta för 

sjuksköterskorna om all dokumentation kunde ske i en och samma journal.  

Menke, Broner, Campbell, McKissick och Edwards-Beckett (2001), visade i 

resultatet av sin studie att ett nytt datasystem skulle göra dokumentationen mindre 

tidskrävande, samt mer användarvänligt. Detta för att allt skulle dokumenteras på 

samma ställe och inte som tidigare på flera olika, som till exempel vid 

användandet av pappersjournaler. 

På vårt länssjukhus finns det inte datasystem på alla avdelningar trots att det 

skulle underlätta för sjuksköterskorna och annan vårdpersonal om det fanns. Det 

skulle kunna innebära att sjuksköterskorna fick mer tid för patienterna och då 

istället kunna göra en komplett smärtskattning av barnen, samt använda sig av ett 

smärtskattningsinstrument som hjälpmedel.  

Vårdhandboken finns för att säkerställa en säker och god vård på lika villkor. Där 

står det att smärta ska utvärderas och skattas samt dokumenteras då det är en del 

av omvårdnaden och dessa åtgärder alltid ska dokumenteras (URL 1). 

Som legitimerad sjuksköterska ska man följa det som står i vårdhandboken. Det 

har inte skett i studierna som redovisats, utav olika ovan nämnda anledningar. 

Detta är något som avdelningscheferna bör se över, så att det finns en fungerande 

dokumentation. 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie innehåller en kvalitativ och 15 kvantitativa vetenskapliga 

artiklar inom ämnet sjuksköterskans roll vid smärtskattning av barn samt 

smärtskattningsinstrument. Studierna var gjorda i sju olika länder, Frankrike (1), 

Kanada (2), Australien (1), USA (7), England (3), Sverige (1) och Indien (1). 

Artiklarna håller medel till hög vetenskaplig kvalitetsnivå, varav sju stycken av 

medel kvalité samt nio av hög kvalité. 

Som en svaghet kan nämnas att det inte fanns så många artiklar som önskats om 

sjuksköterskans roll när det gäller smärtskattning och om dokumentationen.  

Men en styrka är att de artiklar som fanns om ämnet hade kommit fram till samma 

resultat. Studierna är gjorda i sju olika länder som ovan nämnts, med olika 
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sjukvårdssystem, olika arbetssätt samt utförda med olika typer av skalor och 

metoder. Trots detta visar resultatet liknande slutsats och styrker därmed varandra. 

Det är även en styrka att det är två som arbetat med denna litteraturstudie, då det 

har kunnat diskuterats innehåll, upplägg och kvalité på artiklarna. 

En granskningsmall av Hellzén, Johansson och Pejlert (1999) från SBU användes 

i denna litteraturstudie (se Bilaga 3), och två tabeller med granskningskriterier (se 

Bilaga 4), användes vid kvalitetsbedömning av artiklarna. Båda dessa hjälpmedel 

var betydelsefulla när artiklarna skulle granskas. 

Slutsats 

Slutsatsen i denna litteraturstudie är att det finns många smärtskattningsskalor 

som kan användas som hjälpmedel för sjuksköterskan i den dagliga vården. Det 

finns flera skalor, både för självskattning samt för beteendeskattning, som alla är 

validerade och tillförlitliga. Ansiktsskalor för självskattning fungerar bäst för barn 

äldre än sex år, då självskattning är beroende av barnets kognitiva samt verbala 

mognad. Beteendeskalor finns för alla barn, oavsett ålder, kön eller kognitiva 

mognad. Sjuksköterskorna skattade eller dokumenterade inte barnens smärta 

konsekvent samt att de inte använde sig av smärtskattningsskalor regelbundet. 

Orsaker som tid och kunskap hos såväl sjuksköterskorna som barnen samt 

instrumentens utformning, var tänkbara orsaker till varför så många valde att avstå 

från att använda instrumenten. Dock brydde sig sjuksköterskorna om barnen och 

var bekymrade över deras smärta. 
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Tabell 4.             Bilaga 2 

Författare Titel Varför 

förkastad 
Bailey B, Bergeron S,  

Gravel J, &  Daoust R. 

(2007) 

Comparison of four pain scales in children with 

acute abdominal pain in pediatric emergency 

department. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Huguet A, Stinson JN, & 

McGrath PJ. (2009) 

Measurement of self-reported pain intensity in 

children and adolescents. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Johansson M, & Kokinsky E. 

(2009) 

The COMFORT behavioural scale and the 

modified FLACC scale in pediatric intensive 

care. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Melotti RM, Dekel BGS, 

Carosi F, Ricchi E, Chiari P, 

Andrea RD, & Nino GF. 

(2008) 

Categories of congruence between inpatient self-

reported pain and nurses evaluation. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Messmer RL, Nader R, & 

Craig KD. (2007) 

Brief report: Judging pain intensity in children 

with autism undergoing venipuncture: The 

influence of Facial activity. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Newman CJ, Lolekha R, 

Limkittikul K, Luangxay K, 

Chotpitayasunondh T, & 

Chanthavanich P. (2004) 

A comparison of pain scales in Thai children. Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Peden V, Choonara I, & Vater 

M. (2005) 

Validating the Derbyshire children´s hospital 

pain tool in children aged 6-12 years. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Rieman MT, Gordon M, & 

Marvin JM. (2007) 

Pediatric nurses´ knowledge and attitudes survey 

regarding pain: A competency tool modification. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Schiavenato M, Byers J, 

Scovanner P, 

 Windyga P, & Shah M. 

(2007) 

Is there a primal face of pain? A methodology 

answer. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Silva FC, & Thuler LC. 

(2008) 

Cross-cultural adaptation and translation of two 

pain assessment tools in children and 

adolescents. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Suraseranivongse S, Santawat 

U, Kraiprasit K, Petcharatana 

S, Prakkamodom S, 

Muntraporn N. (2001) 

Cross-validation of a composite pain scale for 

preschool children within 24 hours of Surgery. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Treadwell MJ, Franck LS, & 

Vichinsky E. (2002) 

Using quality improvement strategies to enhance 

pediatric pain assessment. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Voepel-Lewis T, Malviya S, 

& Tait AR. (2005) 

Validity of parent ratings as proxy measures of 

pain in children with cognitive impairment. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 

Weng YM, Chang YC, & lin 

YJ. (2010) 

Triage pain scales cannot predict analgesia 

provision to pediatric patients with long-bone 

fracture. 

Inte tillräckligt 

hög kvalité. 
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Tabeller med granskningskriterier.           Bilaga 4 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg Kvalitet 
RCT Större välmoniterad 

multicenterstudie 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 (till exempel 

multivariatanalys, fall-

kontrollmetodik), lång 

uppföljning. 

 

 

- 

 

 

Begränsat patientmaterial, 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder. 

Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU-rapport 1999:3. 

 

Tabell 4. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg Kvalitet 
 

K 

Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Logiskt och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

 

- 

Vag definierad frågeställning. 

Otydligt beskrivet urval. 

Otillräckligt beskriven 

datainsamling och analys metod. 

Vagt beskriva tolkningar och 

slutsatser. Oklar kommunicerbarhet 

och replikerbarhet. 

Kvalitetskriterier för K enligt SBU-rapport 1999:3. 
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Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklar.         Bilaga 5 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Beyer, J.E.,  

Turner, S.B.,  

Jones, L.,  

Young, L.,  

Onikul, R., & 

Bohaty, B. 

(2005) 

USA 

Att utvärdera om 

Oucher-skalan i 

de tre olika 

etniska (vita, 

latino samt afro-

amerikanska) 

utförandena 

fungerar lika bra i 

en annan storlek 

och om det är 

nödvändigt med 

mindre storlek på 

skalan. 

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentell 

design. 

Tre olika etniska 

versioner av 

Oucher-skalan 

användes i 

studien. Skalorna 

var tillgängliga i 

två olika 

storlekar, dels den 

i originalstorleken 

och dels en i en 

mindre storlek 

 

137 

(0) 

Deskriptiv 

statistik samt 

Spearman´s ρ 

användes vi 

analysen. 

Att det var starka samband mellan 

poängsättningarna av smärtan på den 

stora samt den lilla versionen av 

Oucher-skalan. Av 137 barn var det 110 

som skattade samma poäng på både den 

lilla och stora versionen. Slutsatsen är att 

den lilla versionen har hög tillförlitlighet 

och validitet samt att den är mer 

lättillgänglig än den stora versionen. 

DS 

/(II) 

Medel 

Bringuier, S., 

Picot, M-C., 

Dadure, C., 

Rochette, A., 

Raux, O., 

Boulhais, M., & 

Capdevila, X., 

(2009) 

Frankrike 

Att jämföra barn 

i förskoleålderns 

mentala förmåga 

av fyra 

postoperativa 

behavioral 

rating scales 

(BRS) samt 

analys av 

specificitet och 

sensitivitet. 

Kvantitativ 

metod. Kvasi-

experimentell 

design. En 

jämförande 

prospektiv studie.  

 

150 barn, 2 

sjuksköterskor, 2 

narkosläkare. 2 

barn föll bort 

under studiens 

gång. Relationen 

mellan pojkar och 

flickor var 

50,7/49,3. 

Barnen 

videofilmades i 

2 minuter för att 

man i efterhand 

skulle kunna 

analysera deras 

preoperativa 

beteende. 

Barn från 4 år och uppåt bör kunna 

använda sig av FPS-R men enligt 

protokollet kunde endast 32 % av barnen 

använda denna skala på uppvakningen. 

Siffran ändrades inte speciellt mycket 

när man tog med barn upp till 6 år. 

Ansiktsuttryck som tydde på smärta blev 

också en referens till smärta. 
 

CCT 

/(I) 

hög 

 



 

32 
 

Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklar.         Bilaga 5 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Bulloch, B., & 

Tenenbein, M. 

(2002) 

Kanada 

Att fastställa 

innehållet, 

konstruktionen 

och validiteten av 

2 självskattnings- 

skalor, för 

användning hos 

det otränade 

barnet på en 

akutmottagning. 

Kvantitativ 

metod. 

Prospektiv 

kohort studie. 

Colour 

Analogue Scale 

(CAS), Faces 

Pain Scale 

(FPS). 

60 barn 

varav 38 

pojkar. 

Spearman 

correlation, 

Wilcoxon signed-

rank test. 

Validiteten testades genom att undersöka skillnaden i 

smärtskattningen före och efter smärtstillande 

administrering. De 30 barn som upplevde smärta fick 

minst ett smärtlindrande preparat. Alla de 30 barnen 

skattade sin smärta lägre efter administreringen. De 

30 barn som inte upplevde någon smärta alls hade en 

medianpoäng på 0.0, medan de barn som då å andra 

sidan upplevde svår smärta hade en median poäng på 

7.0 cm med CAS och 5.0 ansikten på FPS. 

Koefficienten gällande Spearman correlation mellan 

både CAS och FPS var både positiv och stark. 

 

CCT 

/(I) 

hög 

Garra, G.,  

Singer, A.J.,  

Taira, B.R., 

Chohan, J.,  

Cardoz, H., 

Chisena, E., & 

Thode, H.C. 

(2009) 

USA 

Att identifiera 

medelvärdet av 

Visuell Analog 

Skala (VAS) i 

motsvarighet med 

varje ansikte i 

Wong-Baker 

faces Scale 

(WBS). Samt att 

undersöka 

sambandet mellan 

dem. 

Kvantitativ 

metod. 

Kvasi-

experimentell 

design. En 

prospektiv 

observations- 

studie. 

VAS och WBS 

var skalor som 

användes i 

denna studie. 

120 

(0) 

Data fördes in i 

SPSS 17.0.  

Spearman´s 

correlation (ρ) 

och Analysis of 

variance 

(ANOVA) 
användes vid 

analysen. 

Att det finns en signifikant skillnad i VAS för varje 

enskilt ansikte i WBS. Det var inga skillnader mellan 

flickor eller pojkar, mellan äldre eller yngre barn. 

Studien visade att det fanns stort samband mellan 

WBS och VAS. Att varje ansikte på WBS hade en 

plats på VAS. 

CCT 

/(I) 

Hög 
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Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklar.         Bilaga 5 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Griffin, R.A.,  

Polit, D.F., &  

Byrne, M.W. 

(2008) 

USA 

Att beskriva 

barnsjuksköter-

skornas reaktion 

på barns smärta 

och om 

sjuksköterskans 

egenskaper 

påverkar svaren.  

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentell 

design. 

Tvärsnittsunder-

sökning. 

334 

(0) 

Student´s t-test 

samt ANOVA 

(analysis of 

variance) användes 

vid analysen. 

Utbildning, år av erfarenhet, personliga 

smärterfarenheter eller nyligen genomförd 

smärtutbildning var inte associerad med hur 

sjuksköterskan bedömde barnets smärta samt 

val av behandling. 

Sjuksköterskorna i studien skattade barnets 

smärta på samma nivå som barnet själv 

skattade sin smärta. 

Slutsatsen blir att barnens smärta skattas av 

sjuksköterskorna och att smärtan behandlas 

utifrån skattningen oberoende av 

sjuksköterskornas personlighet och egna 

erfarenheter. 

 

DS 

/(I) 

Hög 

Hunter, M., 

McDowell, L., 

Hennessy, R., & 

Cassey, J. 

(2000) 

Australien 

Att undersöka hur 

väl barn i åldrarna 

3½ - 6½ förstår 

och svarar på 

Faces Pain Scale 

(FPS) med sju 

olika 

ansiktsuttryck. 

 

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentell 

design. 

Observation med 

tillhörande frågor. 

Skalan som 

användes var 

FPS. 

135 

(0) 

69 tjejer 

66 pojkar 

Statistisk analys, 

korrelationer. 

Kategorisk data 

användes i ett 

Kruskall-wallis 

significance test. 

Data analyserades 

med hjälp av 

Kendall´s 

coefficent, Analysis 

of variance 

(ANOVA) och 

Spearman´s rank 

order correlation. 

 

Att barnets mognad- samt utvecklingsgrad 

har stor betydelse för hur denne förstår och 

svarar på FPS. Stor andel av barnen visade på 

rätt ansiktsuttryck när det gällde minsta 

tänkbara smärta och värsta tänkbara smärta. 

Det var ansiktsuttrycken i mitten som var de 

svåra att placera rätt. Denna studie visar att 

FPS passar bäst för barn i skolåldern. 

 

DS 

/(II) 

medel 
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Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklar.         Bilaga 5  

Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Johnston, C.C., 

Gagnon, A., 

Rennick, J., 

Rosmus, C., 

Patenaude, H., 

Ellis, J.,  

Shapiro, C., 

Filion, F.,  

Ritchie, J., & 

Byron, J. 

(2007) 

Kanada 

Om individuell 

träning varannan 

vecka i 6 månader 

kunde förbättra 

sjuksköterskans 

kunskap om och 

attityd av smärta 

hos barn. 

Speciellt 

smärtskattning 

samt läkemedel 

mot smärta. 

Kvantitativ 

metod. 

Experimentell 

design med 

klusterurval. 

141 

(51) 

Ssk 

All data fördes in i 

SPSS version 14. 

Deskriptiv statistik. 

Nonparametric 

statistics och chi-

square statistics 

användes vid 

analysen. 

Att skalornas användande inte 

dokumenterades alla gånger, utan den 

dokumentation som fanns var oftast att 

patienten klagat över smärta. Det fanns mer 

dokumentation angående smärtstillande än 

smärtskattning.  

De sjuksköterskor som dokumenterade om 

smärtskattning hade större kunskap om 

smärta hos barn. 

De i experimentgruppen ökade 

dokumentation om smärtskattning under 

studiens gång och erhöll större kunskap om 

smärta hos barn. 

 

RCT 

/(I) 

Hög 

Malviya, S., 

Voepel-Lewis, 

T., Burke, C.,  

Merkel, S., &  

Tait, A.R. 

(2006) 

USA 

 

Att göra en 

reviderad och då 

mer individuell 

FLACC-skala för 

barn med nedsatt 

kognitiv förmåga 

samt att testa 

giltigheten och 

tillförlitligheten 

på den reviderade 

FLACC-skalan. 

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentell 

design. 

Videoinspelade 

observationer. 

Skalor som 

användes var 

Face, Legs, 

Activity, Cry, 

Consolability 

(FLACC), 

simplified faces 

scale, simple 

word scale eller 

numbers scale. 

52 barn 

(0) 

Statistisk analys. 

ICC (Intraclass 

correlation 

coefficients) och 

Spearman´s ρ och 

Kappa statistics 

användes vid 

analysen. 

80 observationer utfördes på 52 barn varav 

12 av dessa även kunde göra en 

självskattning av smärtan. Studien visar att 

en reviderad och individualiserad FLACC-

skala är ett pålitligt och giltigt instrument att 

använda för att skatta smärta hos barn med 

nedsatt kognitiv förmåga. Detta instrument 

erbjuder sjukvårdspersonal en objektiv metod 

av smärtskattning vilket kan reducera 

underbehandling av denna sårbara grupp. 

DS 

/(II) 

medel 
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Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Nilsson, S., 

Finnström, B., & 

Kokinsky, E. 

(2008)  

Sverige 

Målen med denna 

studie var att 

utvärdera 

validiteten och 

bedöma 

reliabiliteten av 

FLACC under 

processuell 

smärta hos barn i 

åldern 5-16 år, 

som genomgår 

perifer venös 

kanylering eller 

perkutan punktion 

av vaskulär port. 

 

Kvantitativ 

metod.Icke-

experimentell 

design. 

Skalor som 

användes i studien 

var Face, Legs, 

Activity, Cry, 

Consolability 

(FLACC), 

Coloured 

Analogue Scale 

(CAS), Facial 

Affective Scale 

(FAS) 

80 barn Spearman 

correlation 

analysis, 

Wilcoxon 

signed rank test, 

Mann-Whitney 

U-test 

Emla-kräm användes på alla barn förutom 2 som 

valde kylspray istället. Detta före de nålrelaterade 

situationerna. En betydande korrelation fanns 

mellan barnens FLACC-poäng och barnens CAS. 

Detta sågs dels i hela gruppen och dels i de 

åldersseparerade grupperna, 5-10 år och 11-16 år. 

Vid jämförandet av FLACC poäng och barnets FAS 

poäng fann man en svag korrelation. Sambandet 

mellan barnens CAS och FAS var betydande i både 

gruppen unga barn och i gruppen äldre barn. 

 

CCT 

/(II) 

medel 

Rieman, M.T., & 

Gordon, M. 

(2007) 

USA 

Att utvärdera 

sjuksköterskorna 

kunskap om 

smärtbehandling 

samt smärt-

skattning av barn 

vilket bevisas av 

en enkät om 

sjuksköter-

skornas kunskap 

samt attityd om 

smärta hos barn. 

Kvantitativ 

metod. Kvasi-

experimentell 

design. Prospektiv 

studie. 

Enkät som 

användes var; 

Pediatric Nurses´ 

Knowledge and 

Attitudes Survey 

RegardingPain 

(PNKAS). 

295 

(0) 

All data var 

behandlad och 

analyserad av 

SAS. 

Skillnader 

mellan grupper 

beslutades av 

Student´s t-test 

eller analysis of 

variance 

(ANOVA). 

 

Att deltagarna i studien inte har full kunskap om 

smärta hos barn samt att de inte följer riktlinjerna 

konsekvent.  

Att det bör arbetas med detta för att öka 

barnsjuksköterskornas kunskaper om 

smärtskattning samt smärtstillande hos barn. 

Visade att sjuksköterskornas styrka var att de 

verkligen brydde sig om patienterna och var 

bekymrade om deras smärta och ville underlätta 

den.  

Sjuksköterskeutbildningen, kliniska erfarenheter 

samt att vara aktiv i 

sjuksköterskeorganisationer/kommittéer visade alla 

öka kompetensen av smärtskattning/behandling. 

CCT 

/(I) 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Simons, J.M., & 

Macdonald, L.M. 

(2004) 

England 

Att undersöka 

sjuksköter-

skornas syn på 

smärtskattnings-

skalor när det 

gäller barn. 

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentell 

design. Deskriptiv 

studie. Ett 

frågeformulär 

med 5 frågor 

användes. 

51 

(0) 

Deskriptiv analys. 60 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna 

hade inget smärtskattningsinstrument de 

föredrog, medan 40 procent hade det. 

Orsaker som tid, kunskap både hos 

sjuksköterskorna och hos barnen samt 

instrumentens utformning var tänkbara 

hinder till varför smärtskattningsinstrument 

inte användes. De flesta sjuksköterskorna 

tyckte att två timmar var tillräckligt med tid 

för att lära sig ett nytt instrument för 

smärtskattning samt att dessa instrument var 

hjälpsamma vid dokumentation av barnens 

smärta. 

 

DS 

/(II) 

Medel 

Simons, J., &  

Moseley, L. 

(2009) 

England 

Vad påverkar 

sjuksköterskorn

as handhavande 

vid smärta hos 

barn the första 

24  

post-operativa 

timmarna. 

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentell 

design. 

Retrospektiv 

studie. 

Skalor som 

användes var 

Face, Legs, 

Activity,Cry, 

Consolability, 

(FLACC), Wong-

Baker faces scale 

(WBS) och 

Visuell Analog 

Skala (VAS). 

175 

(14) 

Bortfallen 

spenderade 

sina första 24 

post-

operativa 

timmar på 

intensivvårds

-avdelningen 

och kunde 

därför inte 

delta i 

studien. 

Data fördes in i 

Statistical Package 

for the Social 

Sciences (SPSS). 

Deskriptiv statistic 

användes vid 

analysen. 

Visade att vissa faktorer påverkade 

sjuksköterskornas handhavande vid smärta. 

De skattade smärta lika ofta på de yngre 

barnen som på de lite äldre. Däremot valdes 

olika beteendeskalor i högre grad till yngre 

barnen, medan de lite äldre barnen fick själva 

skatta sin smärta. 

Den avdelning sjuksköterskan arbetade på 

samt typ av operation som barnet genomgått 

påverkade smärtskattningen samt 

dokumentationen. De sjuksköterskor som 

hade tillgång till att dokumentera vitala 

faktorer samt smärtskattningspoäng i en 

journal dokumenterade oftare än de som var 

tvungen att dokumentera i flera journaler 

DS 

/(I) 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Subhashini, L., 

Vatsa, M., & 

Lodha, R., 

(2008)  

Indien. 

Att jämföra the Faces 

Pain Scale (FPS) och 

Color Analogue Scale 

(CAS), bland barn i 

åldrarna 6-12 år, som 

genomgår utvalda 

undersökningar och att 

jämföra den smärta hos 

barnet, så som barnet 

uppfattar den, som 

föräldrarna uppfattar 

den och som 

vårdpersonal uppfattar 

den med hjälp av dessa 

skalor. 

Kvantitativ 

metod. Icke-

experimentell 

design och 

prospektiv 

deskriptiv 

studie. 

Skalor som 

användes i 

studien var CAS 

och FPS. 

181 barn, 

varav 127 

var pojkar, 

54 var flickor 

och barnen 

var mellan 6-

12 år. 

SPSS software 

(version 10), 

beskrivande och 

inferential metod, 

samt ANOVA. 

179 barn kunde använda sig av FPS och 

174 barn kunde använda sig av CAS. Totalt 

sett visade FPS högre poäng än vad CAS 

gjorde.  

Då det gällde sjuksköterskornas skattning 

med hjälp av CAS poängsatte 

sjuksköterskorna lägre än barnen. Samtidigt 

var det också tydligt att sjuksköterskorna 

skattade barnens smärta mer korrekt när de 

använde sig av både FPS och CAS.  

 

DS 

(I) 

hög 

Twycross, A. 

(2007) 

England 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

teoretiska kunskaper om 

smärta och om det finns 

något samband mellan 

sjuksköterskornas 

teoretiska kunskaper och 

kvaliteten i deras 

agerande när det gäller 

smärta. 

Kvalitativ 

metod. 

Observationer. 

PMKT (the pain 

management 

knowledge test) 

användes för att 

undersöka 

sjuksköterskorn

as teoretiska 

kunskap.  

16 

(0) 

All data 

analyserades 

gentemot 

varandra för att se 

om det fanns 

samband mellan 

teoretiska 

kunskaper och 

agerande. 

Barnens smärterfarenheter kontrollerades 

inte kontinuerligt när sjuksköterskorna lade 

in barnen på avdelningen. 

Sjuksköterskornas smärtskattning var inte 

konstant. De använde sig inte av 

smärtskattningsskalor regelbundet.  

Sjuksköterskorna rådfrågade inte dem som 

hade mer kunskap om smärta. 

Sammanfattningsvis var ingen av 

sjuksköterskorna konsekvent i sitt arbete. 

K 

/(II) 

Medel 

 



 

38 
 

Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklar.         Bilaga 5 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

kvalitet 

Voepel-Lewis, 

T., Malviya, 

S.,  

Tait, A.R.,  

Merkel, S., 

Foster, R., &  

Krane, E.J. 

(2008) 

USA 

Att jämföra tre 

olika 

smärtskattnings-

skalor vid 

postoperativ vård 

när det gäller barn 

med nedsatt 

kognitiv förmåga. 

Kvantitativ metod. Icke-

experimentell design. 

Observation av tidigare 

inspelat material samt ett 

frågeformulär. Skalor som 

användes var Revised 

Face, Legs, Activity, Cry, 

Consolability    (r-

FLACC), Nursing 

assessment of Pain 

Intensity (NAPI) & Non-

Communicating 

Children´s Pain Checklist-

Postoperative Version 

(NCCPC-PV). 

20 

(0) 

5 läkare 

15 ssk 

Statistisk analys. 

Intraclass 

Correlation 

Coefficents 

(ICC), k-statistics, 

Mann-Whitney 

U-test samt 

unpaired t-test 

användes vid 

analysen. 

Att r-FLACC och NAPI var skalor som var 

lättanvända, tillförlitliga och effektiva. 

NCCPC-PV tog längre tid att använda, då det 

var 27 olika kontroller som skulle göras och 

poängbedömningen på varje del var 0-3 poäng, 

vilket ledde till ett poängspann med lägsta på 0 

och högsta på 81 poäng. Vilket gör att denna 

mätskala inte är jämförbar med andra skalor i 

praktiken. Även fast r-FLACC och NAPI har 

färre undersökningsdelar och är mer 

lättanvänd/förstådd så har dessa visat stor 

tillförlitlighet när det gäller smärtskattning av 

barn med nedsatt kognitiv förmåga. 

Alla dessa tre smärtskattningsskalor visade sig 

ha delar eller helheten som är relevant för att 

skatta smärta hos barn med nedsatt kognitiv 

förmåga på ett tillförlitligt samt pålitligt sätt.  

 

DS 

/(I) 

hög 

Willis, 

M.H.W., 

Merkel, S.I., 

Voepel-Lewis, 

T., & 

Malviya, S. 

(2003) 

USA 

Att vidare 

undersöka 

FLACC-skalans 

validitet genom 

att jämföra två 

olika skattnings-

metoder. FLACC-

skalan gentemot 

självskattning. 

Kvantitativ metod. Icke-

experimentell design. 

Deskriptiv observations-

studie.. 

Faces Pain Scale (FPS) 

självskattnings-skala samt 

FLACC-skala användes. 

30 

(0) 

Statistisk analys. 

Data delades och 

analyserades i två 

delar, barnen 

yngre än fem år 

respektive barnen 

äldre än 5 år. 

Spearmans rank 

order correlation 

användes vid 

analysen 

Resultatet i studien visar att FLACC-skalan 

har hög validitet när det gäller smärtskattning 

på barn i ett postoperativt skede.  

Studien visade på stort samband mellan 

FLACC-skalan och FPS självskattningsskalan.  

Studien visade större samband mellan skalorna 

i den grupp där barnen var äldre än 5 år, men 

det beror med största sannolikhet på att inte 

alla barn under 5 år förstår FPS 

självskattningsskala ordentligt. 

DS 

/(II) 

Medel 

 


