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Abstrakt 

Bakgrund: Smärta förekommer i alla åldrar och är ett folkhälsoproblem världen över. 
Smärtskattning av barn yngre än fem år utgör en stor prövning för sjuksköterskor. Det kan 
därför medföra en ökad risk för underbehandlade smärttillstånd och en försämrad livskvalitet. 
Syfte: Var att belysa sjuksköterskors erfarenheter vid bedömning av fysisk smärta hos barn 
yngre än fem år. Metod: En litteraturöversikt genomfördes och litteratursökningen gjordes i 
databaserna PubMed och Cinahl. Artiklar valdes ut efter litteraturöversiktens inklusions- och 
exklusionskriterier för att ingå i en djupare granskning. Efter djupgranskningen inkluderades 
15 vetenskapliga artiklar. Dessa analyserades sedan i fem steg utifrån Fribergs (2012) 
analysmetod. Resultat: Sjuksköterskor upplevde att svårtolkade smärttecken, kunskap och 
utbildning samt kommunikation inom och utanför arbetsgruppen påverkade 
smärtbedömningen av pre- verbala barn. Diskussion: Sjuksköterskor beskriver 
smärtbedömning av barn yngre än fem år som ett utmanande område som förekommer både 
nationellt och internationellt. Problemområdet borde belysas mer och riktlinjer bör ses över på 
en högre nivå för att höja livskvaliteten hos det smärtpåverkade barnet och stärka 
sjuksköterskan i sin omvårdnadsroll. Slutsats: Sjuksköterskor identifierade flera möjliga 
orsaker till inadekvat smärtlindring, exempelvis svårtolkade smärttecken, brist på kunskap 
och bristfällig kommunikation. Litteratutöversikten förtydligar svårigheterna i samband med 
smärtbedömning vilket kan bidra till en ökad medvetenhet i klinisk verksamhet.  

 
Nyckelord: Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal, litteraturöversikt, pediatrisk 
omvårdnad, sjuksköterskor, smärtanalys. 
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Introduktion 

Hösten 2012 var vi iväg på utomlandspraktik i Nepal. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen träffade vi många barn under fem år med olika smärttillstånd. Vi upplevde att 

mötet med barnen ställde stora krav på oss som blivande sjuksköterskor. Vi kände att vår 

förmåga till ett adekvat omhändertagande inte räckte till. Dessa möten gav oss ett intresse för 

att titta närmare på hur sjuksköterskor upplever smärtbedömning av barn med smärta. 

 

Bakgrund 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven som sådan skada.” (International Association for the Study of 

Pain [IASP], 2013). Detta är en omfattande definition som är vetenskaplig och respekterad 

världen över (Carter, 2004). Barn upplever smärta precis som det upplevs av vuxna och 

identifieras av IASP (Caverius, 2011, s. 77-79). Smärta är ett kritiskt problem för det akut 

sjuka barnet och som lätt ignoreras av personalen (Manley, 1997). Barn som inte kan uttala 

sig om sin smärta verbalt på ett tillförlitligt sätt riskerar en försämrad livskvalitet (McJunkins, 

Green & Anand, 2010). Dessa barn omtalas i litteraturöversikten som ”små barn” och ”pre- 

verbala”. Smärta hos barn är ett folkhälsoproblem i de flesta delar av världen (World Health 

Organization [WHO], 2012). I Sverige behandlades under åren 2007-2010 10,7 % av samtliga 

barn på en akutmottagning efter olika skadehändelser vilket motsvarade fler än 206 000 barn 

(Socialstyrelsen, 2011). Även om kunskapen för att lindra smärta hos barn finns är problemet 

att smärtan ofta inte känns igen, ignoreras eller förnekas av sjukvårdspersonal (WHO, 2012). 

Under 1980-talet trodde sjukvårdspersonal till en början att små barn inte uppfattar smärta 

vilket ledde till att många barn utsattes för onödig smärta i samband med behandling och 

undersökning (Caverius, 2011, s. 77-79). Idag konstateras fysiologiskt att spädbarn har 

utvecklade smärtbanor och kan därför känna smärta redan under fosterstadiet. Det är viktigt 

att tidigt förebygga och behandla smärta hos barn för att undvika onödigt lidande eftersom 

obehandlad smärta kan ge fatala följder i framtiden (Caverius, 2011, s. 77-79; Fitzgerald, 

2005). 
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Målet med sjukvård i Sverige är att den ska vara av god hälsa och bedrivas på lika villkor för 

hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS, 1982:763). För att uppnå Hälso- och 

sjukvårdslagens mål om god vård skall vårdgivaren planera, leda och kontrollera 

verksamheten (Patientsäkerhetslagen, SFS, 2010:659). Sjuksköterskan har genom sin 

legitimation en skyldighet att dokumentera, åtgärda och hantera fysiska förändringar i 

patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). Individer som har särskilda informationsbehov 

eller som själva inte kan uttrycka detta skall uppmärksammas av sjuksköterskan 

(Socialstyrelsen, 2005) och som sjukvårdspersonal skall särskild hänsyn visas till barns behov 

av information och stöd (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS, 1982:763). Sjuksköterskan ska 

besitta adekvat och uppdaterad kunskap för att på ett noggrant och säkert sätt kunna bedriva 

vård för att motverka komplikationer i samband med sjukdom, främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005).  

 
Smärta hos pre- verbala barn benämns som ett komplext område och kan upplevas som en 

stor utmaning för sjuksköterskor (Norrbrink, Lundeberg, Molin, Lund & Lundeberg, 2010, s. 

150; Olmstead, Scott & Austin, 2010; Twycross, 2010). Smärtskattningsskalor utgör en viktig 

del i smärtbedömningen av barn (Zhou, Roberts & Horgan, 2008). Självskattning är den mest 

optimala metoden för bedömning av smärta men fungerar bäst på barn över fem år (Caverius, 

2011, s. 79-80). Små barn har svårt att skilja på den sensoriska upplevelsen av smärta, ångest 

eller rädsla för smärta samt illamående. Det kan därför öka risken för bias vid självskattning 

hos barn i åldern 3-5 år eftersom den bakomliggande orsaken till smärtupplevelsen kan vara 

oklar. Detta komplicerar tolkningen av ett självskattat värde (Herr, Coyne, McCaffery, 

Manworren & Merkel, 2011). Sjuksköterskans och barnets egen skattning av den upplevda 

smärtan avviker ofta från varandra. Sjuksköterskans bedömning bör därför bara ses som en 

individuell uppskattning och inte som den faktiska upplevelsen hos barnet (Zhou et al., 2008). 

I litteraturöversikten omfattar begreppet smärthantering både bedömning av smärta och 

åtgärder efter smärtbedömningen. 

 
Smärta hos barn under fem år kan vara en utmaning för sjuksköterskor att bedöma och 

omhänderta. Det faktum att barnens smärta inte kan förmedlas verbalt och måste således 

skattas objektivt av sjuksköterskor innebär en ökad risk för underbehandlade smärttillstånd 

(Dunwoody, Krenzischek, Pasero, Rathmell & Polomano, 2008; Lloyd Jones, 2008; 
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McJunkins et al., 2010; Rajasagaram, McD Taylor, Braitberg, Pearsell, & Capp, 2009). Flera 

indikatorer finns på att smärtpåverkade barn förekommer inom områden där 

allmänsjuksköterskor arbetar. Det finns en anledning att tro att pre-verbala barn upplever 

smärta på samma sätt som vuxna och att smärtan ignoreras av sjukvårdspersonal. Med hänsyn 

till ovanstående finns det ett behov av att titta närmare på sjuksköterskors erfarenheter vid 

smärtbedömning av barn under fem år. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter vid bedömning av 

fysisk smärta hos barn yngre än fem år. 

 

Metod 

Design 

Litteraturöversiktens grund formades genom en sökningsprocess med utgångspunkt i 

”Locating relevant litterature for a reserch review” Polit och Beck (2012, s. 98-105). Den 

inleddes med att olika relevanta sökord identifierades utifrån litteraturöversiktens syfte (se 

tabell 1). Vedertagna söktermer (MeSH och Cinahl heading) testades och kombinerades med 

olika avgränsningar och närliggande termer för att få fram adekvata sökningsträffar. 

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl och PubMed (se tabell 2). Litteraturöversiktens 

inklusionskriterier var: barn yngre än fem år, sjuksköterskors erfarenheter, engelska, 

publiceringsår inom 10 år, peer reviewed och forskningsetiskt godkännande (se tabell 2 och 

bilaga 1). Exklusionskriterierna var: psykisk/andlig smärta, barn/ föräldrars upplevelser och 

barn äldre än fem år, vilket innebär att barn från 6 år exkluderades. Urvalsprocessen utfördes i 

flera steg. Först lästes titel och sedan abstrakt för att antingen inkluderas eller exkluderas 

utifrån litteraturöversiktens inklusionskriterier. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och sedan 

utfördes kvalitetsbedömning enligt granskningsmallen Carlsson och Eiman (2003) (se bilaga 

2 och 3). Artiklar som inte fanns i fulltext sparades tillsammans med abstraktet för att sedan 

komplettera vid behov. Granskningsmallen modifierades för litteraturöversikten genom att 

byta ut ”koppling till MRSA” till ”koppling till ämnet” (se bilaga 2). 
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Tabell 1. Sökord. 

 

 

Sökord utifrån 
syfte 

Cinahl (headings) PubMed (MeSH) Fritext 
sökord 

Sjuksköterskor Pediatric Nursing, 
Nursing Assessment 

Nurses, Pediatric Nursing  

Erfarenheter Attitude of Health 
Personnel 

Attitude of Health Personnel, Health 
Knowledge, Attitudes, Practice 

experience 

Smärtbedömning Pain Measurement, 
Nursing Assessment 

Pain Measurement, Pain 
Measurement/nursing, 

 

Barn < 5år (Finns med som 
avgränsning, se tabell 1) 

Child  

Fysisk smärta Pain Pain, Pain/nursing, Analgesics  
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Tabell 2. Översikt litteratursökningar.  

Databas
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade 

 

Antal 
utvalda för 
djupare 
granskning 

Inkluderade 

Cinahl 
24/1-13 

(MH "Nursing Assessment") 
AND (MH "Pain") 

 

 

English, Peer 
Reviewed, 
Human, all 
infants, child, 
preschool:2-5 år 
2002-2012 

23 *1 

**19 

 

3 Ellis et al. 
(2007). 
Reyes 
(2003). 
Stevens et al. 
(2008) 

Cinahl 
24/1-13 

(MH "Pain Measurement") AND 
(MH "Pediatric Nursing") AND 
(MH "Attitude of Health 
Personnel") 

Peer Reviewed, 
English Language  

5 *1 

**3 

 

1 Van Hulle 
Vincent 
(2007) 
 

PubMed
23/1-13 

("Nurses"[Mesh]) AND 
("Pain"[Mesh] OR "Pain 
Measurement"[Mesh]) 

10 years, English, 
Infant: birth-23 
months, Preschool 
Child: 2-5 years 

31 *1 

**26 

4 

****2 

Pölkki et al. 
(2010) 
Young et al. 
(2008) 
 

PubMed
24/1-13 

("Pain Measurement"[Mesh]) 
AND "Pediatric Nursing"[Mesh] 
AND experience 

10 years, English, 
Infant: birth-23 
months, Preschool 
Child: 2-5 years 

14 **12 

 

2  Mattsson et 
al. 
(2011) 
Mathew et al. 
(2011) 

PubMed
24/1-13 

("Attitude of Health 
Personnel"[Mesh]) AND 
"Pain"[Mesh]) AND "Pain 
Measurement/nursing"[Mesh] 

10 years, English, 
Infant: birth-23 
months, Preschool 
Child: 2-5 years 

5 **4 

 

1 

*****1 

0 

PubMed
28/1-13 

(("Pediatric Nursing"[Mesh]) 
AND "Pain/nursing"[Mesh]) 
AND "Attitude of Health 
Personnel"[Mesh] 

10 years, English, 

 

20 **12 

***1 
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****1 

*****1 

Rieman 
(2007) 
Simons 
(2004) 
Ljusegren et 
al. 
(2011) 
Van Hulle 
Vincent 
(2004) 
Neu (2003) 

PubMed
28/1-13 

(((("Health Knowledge, 
Attitudes, Practice"[Mesh]) 
"Pain Measurement"[Mesh]) 
AND "Analgesics"[Mesh]) AND 
"Child"[Mesh] 

10 years, English, 

 

8 **4 

 

4 

****2 

Van Hulle 
Vincent et al. 
(2010) 
Forgeron et 
al. (2009) 

*antal exkluderade efter läst titel **antal exkluderade efter lästa abstrakt ***antal exkluderade p.g.a. redan 
använd artikel **** frångår litteraturöversiktens inklusionskriterier vid heltextläsning ***** antal exkluderade 
p.g.a. låg vetenskaplig kvalitet.  
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Analys 

Inkluderade artiklar efter kvalitetsbedömningen analyserades enligt Fribergs (2012)  

analysmodell i följande steg: noggrann läsning av studierna med fokus på resultatet; 

identifiera nyckelfynd; sammanställning av resultatet; relatera studiernas resultat till varandra 

och avslutningsvis formulera/redovisa ett resultat. Huvudresultaten relaterades till varandra 

och slutligen uppkom tre teman som bildade följande rubriker i resultatpresentationen: 

Erfarenheter av svårtolkade smärttecken i samband med smärtbedömning, erfarenheter av 

hur kunskap och utbildning påverkar smärtbedömningen, erfarenheter av hur kommunikation 

inom och utanför arbetsgruppen påverkar smärthanteringen. 

 

Etiska överväganden 

Den utvalda litteraturen skulle ha forskningsetiska godkännanden. Etiska aspekter som 

beaktades vid kvalitetsbedömningen var exempelvis om deltagande var frivilligt (se bilaga 2). 

Vid urvalet av artiklar översattes texten noggrant för att minska risken för en felaktig tolkning 

av sjuksköterskornas faktiska upplevelser. Litteraturöversikten har sin grund i Polit och Beck 

(2012, s. 150-173) som belyser att etiska frågor bör betraktas noggrant i all forskning som 

omfattar människor.
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Resultat 

Erfarenheter av svårtolkade smärttecken i samband med smärtbedömning  

Sjuksköterskor anser ofta att pre- verbala barn uttrycker och upplever smärta på ett ytterst 

subjektivt och individuellt sätt. Smärta hos små barn upplevs som svåridentifierad eftersom 

barnen inte kan uttrycka sig tillförlitligt verbalt och riskerar därför att ignoreras (Ellis et al., 

2007; Ljusegren, Johansson, Gimbler Berglund, Enskär, 2011; Reyes, 2003). Sjuksköterskor 

berättar om svårigheterna med att skilja på olika tecken av smärta och beskriver 

smärtbedömning och smärtlindring hos små barn som en utmaning (Ellis et al., 2007; Neu & 

Fuller, 2003). Skillnaden mellan fysiologisk, psykologisk och andlig smärta är diffus 

(Ljusegren, et al., 2011) vilket gör smärta till ett mycket komplext fenomen hos pre- verbala 

barn (Ljusegren, et al., 2011; Neu & Fuller, 2003). Sjuksköterskor anser att spädbarn kan 

känna smärta även fast de inte kan uttrycka det, samt att barnens välbefinnande försämras 

ytterligare om smärta upplevs tillsammans med exempelvis hunger och kyla (Pölkki et al., 

2010). Fysiologiska och beteendemässiga förändringar hos små barn såsom hunger och 

negativa känslor upplever sjuksköterskor lätt kan förväxlas med smärta (Ellis et al., 2007). 

Det är svårt och förvirrande att avgöra om dessa förändringar indikerar på ett smärtpåverkat 

barn eller inte (Ellis et al., 2007; Neu & Fuller, 2003).  

 
Sjuksköterskor ser smärta som ett fenomen som kan råda under förekomst av ett eller flera 

olika tecken (Ljusegren et al., 2011). Förhöjt blodtryck, minskad syrgasmättnad, ökad 

hjärtfrekvens och ökad andningsfrekvens anses som tillförlitliga symptom på smärta hos pre- 

verbala barn. En förhöjd pulsfrekvens samt synligt spända och krampaktiga extremiteter 

upplevs som en direkt indikator på smärta. Barn anses vara smärtpåverkade när de uppvisar 

spänningar i hela kroppen, lyfter sig upp i sängen eller genom att vibrera (Mattsson, Forsner, 

& Arman, 2011). Andra smärttecken beskrivs som svettningar, gråt, begränsningar i barnets 

fysiska utseende, grimaserande ansiktsuttryck, rastlöshet eller förändrat rörelse- och 

andningsmönster (Neu & Fuller, 2003). Vissa parametrar såsom gråt och spända extremiteter 

anses kunna bero på flera andra orsaker än fysisk smärta. Gråt beskrivs förekomma på grund 

av att barnet känner sig frustrerat eller konstigt efter exempelvis läkemedelsadministrering 

(Neu & Fuller, 2003). Sjuksköterskor använder sig ibland av beröring för att försöka skilja på 

om spända extremiteter kan bero på en annan anledning än fysisk smärta (Mattsson et al., 
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2011). Sjuksköterskor tittar på barns beteendemönster som ett första steg i sin 

smärtbedömning och anser detta som en god bedömningsstrategi (Neu & Fuller, 2003;Stevens 

et al., 2008; Van Hulle Vincent, Wilkie & Szalacha, 2010). När barnens beteende går utanför 

vad som förväntas av dem anses detta som ett möjligt tecken på smärta (Mattsson et al., 

2011). Sjuksköterskor upplever sig ha en känsla för vad som kan ses som en normal 

kommunikation med det icke-verbala barnet. När ett barn frångår den normala 

kommunikationen anser sjuksköterskor att barnet potentiellt kan uppleva smärta. 

Observationer av fysiologiska parametrar anses endast som ett utstickande uttryck och inte 

som ett tillförlitligt tecken på smärta. Fler bevis behövs för att observationen skall kunna 

uppfattas som ett uttryck för smärta. Sjuksköterskor fokuserar dock ibland på de fysiologiska 

parametrarna när andra uttryckande av smärta är mindre påtalande (Mattsson et al., 2011).  

 
En majoritet av sjuksköterskor beskriver sitt arbete inom smärtbedömning som tillförlitligt 

och noggrant men att bedömningarna inte görs konsekvent. Kännedom om olika 

smärtskattningsinstrument finns men sjuksköterskor upplever sig sakna kunskaper om hur 

dessa instrument skall användas (Forgeron et al., 2009). Många sjuksköterskor saknar en 

preferens för något särskilt smärtskattningsverktyg och uppger sig bara behöva två timmars 

utbildning av ett nytt bedömningsverktyg (Simons & Macdonald, 2004). Flera uppger att de 

inte har blivit instruerade i smärtskattning vid arbetsplatsen (Reyes, 2003). 

 
Sjuksköterskor beskriver smärtskattning som en viktig del i omvårdnadsarbetet och utgör ett 

underlag för att utvärdera effekten av en pågående smärtbehandling (Ellis et al., 2007). 

Sjuksköterskorna anser att deras smärtbedömningar är ett sätt att erkänna ett barns smärta 

(Forgeron et al., 2009) och har betydelse för hur de hanterar det smärtpåverkade barnet 

(Reyes, 2003). Gestationsålder och diagnos upplevs vara faktorer som påverkar 

sjuksköterskorna i deras smärtbedömning (Reyes, 2003). Olika diagnoser skapar olika 

förväntningar för hur mycket smärta barnet bör uppleva (Neu & Fuller, 2003). Vissa tillstånd 

anses som mer befogat för en smärtbedömning som t.ex. ”visuella” skador, kirurgi och fysiska 

trauman, vilket därför kan påverka det fokus som sjuksköterskan har (Forgeron et al., 2009). 

Den rutinmässiga smärtbedömningen beskrivs generellt som låg men frekvensen av 

smärtbedömning ökar enligt sjuksköterskorna postoperativt eller vid särskilda diagnoser 
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(Reyes, 2003). Sjuksköterskor upplever att det viktigt att smärttillstånd som inte är förenad 

med en synlig fysisk skada inte bara avfärdas som en psykisk ångest (Forgeron et al., 2009). 

 
Sjuksköterskor känner sig rädda, maktlösa och övergivna när oförutsägbara situationer 

uppstår. Exempelvis när barn uttrycker sin smärta på ett sätt som sjuksköterskorna inte 

förväntar sig eller då en behandling inte fungerar. När detta förekommer händer det att 

sjuksköterskor skyddar sig själva genom att misstro patienten. Att lita på sin egen intuition vid 

smärtbedömningen upplevs som en utmaning (Ljusegren et al., 2011).  

Sjuksköterskor uppger sig ta hjälp av olika tröstande åtgärder vid sin smärtbedömning som 

t.ex. närvaro av en förälder, genom att själv eller låta föräldern hålla och gunga barnet, 

erbjuda flaskan eller napp, byta blöja eller omplacera barnet till en ny ställning. Om detta inte 

hjälper anser vissa sjuksköterskor att barnet upplever smärta som behöver lindras med hjälp 

av andra åtgärder (Neu & Fuller, 2003). Barnets familj anses som viktig del av 

smärtskattningen men inte vid själva hanteringen av smärtan (Van Hulle Vincent, 2007). 

Familjecentrerad vård upplevs som en utmaning men är av yttersta vikt enligt 

sjuksköterskorna för att gynna barnets hälsa och lättare kunna identifiera smärta. 

Sjuksköterskor uttrycker att smärta hos små barn är ett område som måste belysas mer för att 

uppnå högre livskvalitet hos barnen och minska antalet komplikationer till följd av 

obehandlad smärta. Sjuksköterskor understryker hur viktigt det är att förstå individuell smärta 

och behandla den därefter (Forgeron et al., 2009). 

 

Erfarenheter av hur kunskap och utbildning påverkar smärtbedömningen 

Sjuksköterskor anser att deras huvudsakliga ansvar är att bedöma smärtan hos sina patienter 

eftersom det är sjuksköterskan som vistas mest med patienterna, en åsikt som också delas av 

läkare. Ansvaret för smärtbedömningen tycker sjuksköterskor också åligger föräldrar, läkare 

och undersköterskor. Att överlämna delar av ansvaret till föräldrar ses dock som en utmaning 

eftersom de ofta saknar en universitetsutbildning inom sjukvård (Forgeron et al., 2009). 

Sjuksköterskor upplever att det finns en brist på riktlinjer för smärtlindring och detta ger dem 

en känsla av övergivenhet (Ljusegren et al., 2011). Samtidigt konstateras det en tydlig svaghet 

i sjuksköterskors kunskap angående behandlingsriktlinjer, läkemedel, biverkningar och 

dosering (Rieman & Gordon, 2007). Visserligen väljer sjuksköterskor med mindre erfarenhet 
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oftare rätt dos och administrering av analgetika utifrån barnets behov än erfarna 

sjuksköterskor (Van Hulle Vincent et al., 2010). 

 
Sjuksköterskor är positivt inställda till utbildning och anser att utbildning inom smärta kan 

leda till en bättre hantering och smärtbedömning (Forgeron et al., 2009; Reyes, 2003). 

Sjuksköterskor med mindre arbetslivserfarenhet har fler missuppfattningar om spädbarns 

förmåga att uppleva och ge uttryck för smärta än de mer erfarna sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor med minst erfarenhet inom pediatrisk omvårdnad anser inte att spädbarns 

smärta påverkas av dess ålder, utvecklingsstadium, barnets hälsa och olika stressfaktorer 

(Pölkki et al., 2010). Nyexaminerade sjuksköterskor anser att deras bristande kunskaper bara 

kan skyllas på dem själva och att de gör sitt bästa för att tillgodose patienternas 

grundläggande behov men att de kan misslyckas ibland pga. avsaknad av erfarenhet. Mer 

erfarna sjuksköterskor uttrycker sig uppleva en förståelse för barnens smärta och känner att 

deras erfarenheter ger dem en bild av hur ett smärtpåverkat barn kan se ut (Ljusegren et al., 

2011). Utbildning av sjuksköterskor bidrar till ökade kunskaper, ökad användning av 

smärtskattningsskalor, smärtdokumentation och en egenupplevd förbättring av förmågan att 

hantera och bedöma små barns smärta (Ellis et al., 2007; Mathew et al., 2011). Fåtalet 

sjuksköterskor som arbetar inom barnsjukvård har en vidareutbildning inom pediatrik 

(Mathew et al., 2011; Reyes, 2003).  

 
En markant skillnad gällande kunskapsnivå existerar mellan novisa och erfarna 

sjuksköterskor. Längden på utbildning, engagemang inom pediatrik och flera år av klinisk 

erfarenhet ses som bidragande faktorer till en högre kunskap inom smärtlindring och 

smärtbedömning av små barn (Rieman & Gordon, 2007). Dock visar Mathew et al. (2011) att 

arbetslivserfarenhet inte har någon ökad effekt på kunskaper om bedömning, lindring och 

hantering av små barns smärta. Sjuksköterskors uppfattningar och föreställningar om barns 

smärta visar inte på någon signifikant skillnad före och efter en kunskapsberikande 

intervention inom området (Ellis et al., 2007). Ingen skillnad gällande kunskap, uppfattning 

och omhändertagande ses mellan specialistsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor (Young, 

Barton, Richards-Dawson & Trotman, 2008). Sjuksköterskor uttrycker en rädsla för 

biverkningarna från smärtstillande läkemedel såsom andningsdepression och beroende. Därför 

undviks ofta administrering vilket upplevs resultera i en inadekvat smärtlindring (Forgeron et 

al., 2009).  
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Förtidigt födda spädbarn har ett omoget nervsystem men sjuksköterskor betraktar det inte som 

olämpligt att administrera analgetika på grund av detta (Pölkki et al., 2010; Reyes, 2003). 

Sjuksköterskor och läkare är omedvetna om graden av smärta som nyfödda barn kan uppleva 

och endast ett fåtal vet att förtidigt födda barn kan känna smärta (Pölkki et al., 2010; Young et 

al., 2008). Sjuksköterskor berättar om personliga kunskapsluckor som har ett negativt 

inflytande vid behandling, hantering och administrering av analgetika till små barn. Många 

inser också att smärtan hos små barn identifieras och omhändertas inadekvat till följd av 

kunskapsbrister, ”Barn är svårt” är en grundattityd som går igen i sjuksköterskors 

förhållningssätt (Ellis et al., 2007; Forgeron et al., 2009; Pölkki et al., 2010). 

Arbetslivserfarenhet, utbildning och arbetsplats noteras som viktiga faktorer som påverkar 

huruvida sjuksköterskor besitter god kunskap om prematura barn och deras upplevelse av 

smärta eller ej (Pölkki et al., 2010). Sjuksköterskor är oense om spädbarn känner smärta på 

samma sätt som vuxna människor eller inte. Många sjuksköterskor anser att spädbarn 

uppfattar mindre smärta än vuxna människor och de flesta förmodar att spädbarn inom kort 

tid glömmer eller inte längre minns traumatiska smärtupplevelser (Mathew et al., 2011; 

Reyes, 2003). Flera andra studier konstaterar att en majoritet av sjuksköterskor har en styrka i 

sin kompetens att omhänderta och identifiera barns smärta. Sjuksköterskorna använder sig av 

komplexa metoder såväl farmakologiska som icke-farmakologiska för att tillförlitligt 

omhänderta barns smärta (Rieman & Gordon, 2007; Van Hulle Vincent, 2007; Van Hulle 

Vincent et al., 2010). Flera sjuksköterskor anser visserligen inte att obehandlad smärta kan få 

fatala följder utan är ett förbipasserande och självläkande symptom (Forgeron et al., 2009).  

 
Sjuksköterskor upplever att det finns flertalet hinder som kan leda till en mindre optimal 

smärtbedömning och smärtlindring (Van Hulle Vincent & Denyes, 2004). Något som leder till 

en upplevelse av ett personligt misslyckande hos sjuksköterskor då små barn utsätts för en 

inadekvat smärthantering (Ellis et al., 2007). Hinder kan uppstå pga. bristande förståelse hos 

personalen (Forgeron et al., 2009), felaktig läkarordination (Van Hulle Vincent & Denyes, 

2004) eller orsakas av en hög arbetsbelastning till följd av brister i verksamheten (Neu & 

Fuller, 2003). Mer erfarna sjuksköterskor upplever sig ha lättare för att övervinna de hinder 

som kan uppstå vid smärtbedömningar och uppnå en optimal smärtlindring (Van Hulle 

Vincent & Denyes, 2004), medan nyblivna sjuksköterskor ser smärtlindring som en resa fylld 

av försök och misstag (Ljusegren et al., 2011). Sjuksköterskor beskriver att 
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smärtskattningsskalor inte är en nödvändighet för en adekvat smärtbedömning (PJ. Mathew, 

JL. Mathew & Singhi, 2011; Pölkki et al., 2010). Mer erfarna sjuksköterskor menar att 

smärtskattningsskalor inte är särskilt essentiellt vid smärtbedömning. Ett fåtal anser också att 

smärtbedömning inte är befogat på prematura barn (Pölkki et al., 2010).  

 
Sjuksköterskor upplever att det finns procedurer i omvårdnaden som kan vara smärtsamma. 

Sjuksköterskor menar att barnen blir tillräckligt förberedda och smärtlindrade inför 

procedurerna (Reyes, 2003). De flesta sjuksköterskor kan skilja mellan smärtsamma och icke 

smärtsamma procedurer (Young et al., 2008). Procedurer som anses vara av svår eller måttlig 

smärta är artär punktering, PICC placering, CT placering, venpunktering, hälpunktering, och 

mekanisk ventilering (Reyes, 2003). Andra procedurer som sjuksköterskor beskriver som 

smärtsamma är lumbalpunktion, urinkateterisering, endotrakeal intubation, blodprovstagning, 

borttagning av tejp samt insättning/borttagning av sond. Distraktion är den vanligaste 

åtgärden för att minska smärtan. Sederande läkemedel och smärtlindring används sällan 

profylaktiskt i samband med smärtsamma procedurer (Mathew et al., 2011). Smärtlindring 

används inte av alla sjuksköterskor för att lindra procedursmärta hos nyfödda och enbart vissa 

sjuksköterskor använder smärtstillande läkemedel vid procedurer som de klassar som 

smärtsamma. Ett fåtal sjuksköterskor uttrycker att medicinska procedurer ofta är för korta för 

att behöva smärtlindrande läkemedel (Young et al., 2008). 

 
Specifika arbetsmetoder som att regelbundet dokumentera smärtskattning skiljer sig mellan 

sjukvårdspersonal och upplevs som en otydlighet i arbetet (Ellis et al., 2007). Stress och 

tidsbrist nämns av sjuksköterskor som en anledning till varför identifiering av nya 

smärtuttryck i barnens beteenden och en noggrann uppföljning inte alltid utförs (Ellis et al., 

2007; Forgeron et al., 2009; Neu & Fuller, 2003). Brist på kunskap, utbildning, tid samt långa 

arbetspass anser sjuksköterskor som de främsta anledningarna till varför 

smärtbedömningsverktyg inte används frekvent och konsekvent (Simons & Macdonald, 

2004). Att ha fokus på den grundläggande sjukdomen istället för symtomlindring är en annan 

sak som kan leda till att smärta ignoreras (Forgeron et al., 2009). Särskilt inom akutvården vid 

vård av medicinskt instabila barn är det lätt hänt att smärtan hos pre- verbala barn ignoreras 

av personalen eftersom fokus ligger på att hålla barnet vid liv. Under vinterhalvåret ökar 

antalet infektionssjukdomar vilket leder till ett ändrat fokus och en ökad arbetsbelastning. 
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Sjuksköterskor upplever då att kvaliteten på smärtbedömningen fallerar (Ellis et al., 2007).  

 

Erfarenheter av hur kommunikation inom och utanför arbetsgruppen 

påverkar smärthanteringen  

Användning av smärtskattningsverktyg och smärtskattningsskalor anses av vissa 

sjuksköterskor leda till en förbättrad dokumentation (Simons & Macdonald, 2004). 

Sjuksköterskor anser att smärta hos barn ofta uppmärksammas (Reyes, 2003) men att det 

ständigt saknas en rutinmässig dokumentation av smärtskattningen (Forgeron et al., 2009). 

Sjuksköterskor upplever att en god kommunikation mellan sjukvårdspersonal är viktig för att 

uppnå effektivitet i behandlingen samt för att säkra patientens välbefinnande (Ellis et al., 

2007; Forgeron et al., 2009). Dokumentering ses som en viktig komponent för att uppnå en 

effektivare smärtlindring (Reyes, 2003) och för att minska risken för förvirring, otydlighet 

eller oenighet (Ellis et al., 2007). Sjuksköterskor beskriver att oklara roller mellan 

sjuksköterskor och läkare kan leda till att smärta hos barn ignoreras. När ett barn väl upplever 

smärta känner sjuksköterskorna sig osäkra på om smärtan är tillräckligt hög för att behöva 

rapporteras och behandlas (Forgeron et al., 2009). När information förmedlas tydligt, koncist 

och i tid finns det en möjlighet att lösa svåra smärtproblem och uppnå en god omvårdnad 

(Ellis et al., 2007).  

 
Sjuksköterskor upplever att det uppstår situationer då deras smärtbedömningar inte blir hörda 

(Forgeron et al., 2009). Sjuksköterskor uppger att de frekvent och rutinmässigt dokumenterar 

smärta samtidigt som det finns en allvarlig bristfällig smärtdokumentation inom barnsjukvård. 

Vid smärtsamma procedurer som involverar spädbarn ses en bristande uppföljande 

smärtskattning (Reyes, 2003). Smärtbedömningen saknar en tydlig struktur och upplevs som 

en anledning till varför smärta fortfarande underbehandlas hos små barn. Konflikter uppstår i 

arbetet då sjuksköterskor inte smärtskattar sina patienter rutinmässigt, ett barn kan därför bli 

tvungen att genomlida sin smärta tills ronden nästa dag. Både sjuksköterskor och läkare 

tycker att en omarbetning av smärtskattningsrutiner behövs för att leda till ett ökat fokus och 

erkännande av små barns smärtupplevelse (Forgeron et al., 2009). 
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Diskussion   

Metoddiskussion 

De första sökningarna som utfördes gjordes med sökord som gav många träffar inom området.  

Genom att kombinera olika sökord med hjälp av MeSH- termer och Cinahl headings blev 

träffarna efterhand färre. Sökorden som används till litteraturöversikten identifierades utifrån 

syftet med hjälp av handledning från universitetsbiblioteket. Fler databaser än Cinahl och 

PubMed användes inte eftersom dessa inte ansågs vara relevanta för litteraturöversiktens 

syfte. Testsökningar utfördes i andra databaser för att inte missa relevanta artiklar. 

Sökningarna gjordes med liknande sökord men utan något positivt resultat. ”Experience” är 

ett fritextsökningsord som har använts i vissa delar av sökningsprocessen. Det kan ses som en 

nackdel då sökordet missar eventuella närliggande termer för ordet ”erfarenhet”. Det ansågs 

dock ge en stryka i sökningarna utifrån syftet och det beslutades därför att behålla 

fritextsökningen. Sökningsprocessen planerades noggrant vilket tog lång tid för att uppnå en 

hög vetenskaplig grund (se bilaga 1). Andra sökord, kombinationer av sökord och andra 

avgränsningar eller andra databaser skulle dock kunna givit ett annat urval och möjligen ett 

annat resultat.  

 
Artiklarnas titel och abstrakt lästes gemensamt och varje studies syfte diskuterades. Således 

skapades en kvalitet i urvalet och reducerade risken för att mindre lämpade artiklar 

inkluderades. Djupgranskningen genomfördes delvis tillsammans. För att effektivisera arbetet 

och samtidigt hålla en hög vetenskaplig standard utfördes de vetenskapliga bedömningarna av 

artiklarna till en början gemensamt för att konstatera en likvärdighet i bedömningen. Eftersom 

en likvärdighet konstaterades gjordes bedömningarna senare individuellt. Artiklarna 

granskades efter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall (se bilaga 2). En tidigare 

välkänd bedömningsmall som är framtagen för kvantitativ metod men som ansågs ge en 

tillförlitlig bedömning också för kvalitativa artiklar. Därför användes ingen specifik 

bedömningsmall för kvalitativ metod då detta upplevdes onödigt.  

 
Inkluderade artiklar analyserades enligt Friberg (2012). En befintlig analysmetod som var 

tydlig och lättöverskådlig vilket förenklat möjliggör replikerbarhet. Forskning med god 

kvalitet skall vara tydligt uttryckt och beskriven (Polit & Beck, 2012, s. 120-125). Svårigheter 
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under analysprocessen var att flertalet utvalda artiklar innehöll resultat som inte enbart 

handlade om sjuksköterskans erfarenheter. Det innebär att artiklarna inte enbart omfattade 

litteraturöversiktens inklusionskriterier. Detta gjorde det svårt att inkludera allt huvudresultat 

från artiklarna. I dessa fall valdes huvudresultatet utifrån inklusionskriterierna ut ur artiklarna. 

Detta kan vara en nackdel eftersom Polit och Beck (2012, s. 120-125) menar att 

litteraturöversikter bör vara opartiska och utgöra en helomfattande sammanfattning av 

artiklarnas resultat. 

 
Trots goda kunskaper inom engelska språket diskuterades artiklarnas huvudfynd för att 

säkerställa en adekvat och tillförlitlig översättning. Eftersom samtliga inkluderade artiklar till 

resultatet är skrivna på engelska bör det beaktas att vissa feltolkningar kan ha skett vid 

översättning. Inga tabeller för en konkret beskrivning av översättningar presenteras vilket kan 

ses som en svaghet. Efter 15 analyserade artiklar upplevdes datamättnad. Några ytterligare 

sökningar gjordes för att säkerställa att ingen ny information tillkom i enlighet med Polit och 

Beck (2012, s. 521-522). Dessa gav inte något nytt resultat. Det upplevdes inte finnas något 

behov av att komplettera med de artiklar som inte fanns i fulltext.  

 
Den äldsta artikeln i litteraturöversikten utgavs 2003, detta är en styrka eftersom resultatet är 

baserat på aktuell forskning. En litteraturöversikt av hög kvalitet ska innehålla aktuella 

artiklar (Polit & Beck, 2012, s. 96-98). Samtidigt kan det vara en brist eftersom 

litteraturöversikten syftar till att belysa erfarenheter hos sjuksköterskor. Erfarenheter genom 

tiderna förändras sällan och borde rent teoretiskt inte skilja sig från dagens erfarenheter. 

Resultatet innefattar artiklar som kommer ifrån flera olika länder. Detta blir en styrka 

eftersom sjuksköterskors erfarenheter blir belyst utifrån ett globalt perspektiv. Negativt 

eftersom kvalitet på utbildning och arbetssätt kan skilja sig mellan U- Länder och I- Länder 

och ger således ett varierat resultat med motstridiga upplevelser. Litteraturöversikten omfattar 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Det kan tolkas som en stryka då fler sjuksköterskor 

deltar i de kvantitativa studierna och fler erfarenheter uppkommer. Men det kan också vara en 

nackdel då sjuksköterskornas upplevelser blir begränsade till förutbestämda formulär.  

Introduktionen kan tolkas som att det finns en viss förförståelse. Aktivt arbete har 

genomgående utförts för att behålla objektiviteten och för att inte forma litteraturöversikten. 
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På grund av att detta är en sjuksköterskeuppsats kan infallsvinkeln om bättre arbetsvillkor i 

diskussionen feltolkas som en eftersträvan att förbättra sjuksköterskors arbetssituation.  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter vid bedömning av 

fysisk smärta hos barn yngre än fem år. Sjuksköterskor upplevde att svårtolkade smärttecken, 

kunskap och utbildning samt kommunikation inom och utanför arbetsgruppen påverkar 

smärtbedömningen av pre- verbala barn.  

 
Resultatet belyser sjuksköterskors erfarenheter av olika svårtolkande smärttecken som ett 

problemområde. Enligt resultatet upplever sjuksköterskor att små barn kan uttrycka smärta på 

många olika sätt. Smärta har många dimensioner och det är svårt att skilja smärta från andra 

negativa känslor hos barnen. De olika tecknen på smärta hos pre- verbala barn är ofta 

svårtolkade av sjuksköterskor. Smärta hos barn är ett komplext multidimensionellt fenomen 

vilket överensstämmer med Lloyd Jones (2008) som presenterade forskning om behandling, 

bedömning och hantering av smärtsamma sår hos små barn och Olmstead et al. (2010) som 

studerar sjuksköterskors åsikter om barns smärtupplevelser. Smärta hos små barn är ett 

fenomen som är svårare att hantera desto yngre barnen är (Rajasagaram, McD Taylor, 

Braitberg, Pearsell & Capp, 2009). Barn som inte kan redogöra för sin smärta verbalt riskerar 

att utsättas för en inadekvat smärtlindring. Eftersom barnen inte har en väl utvecklad kognitiv 

och verbal förmåga menar Lloyd Jones (2008) att detta kan bli ett problem för den personal 

som skall bedöma och lindra det smärtpåverkade barnet. Denna patientgrupp riskerar därför 

att utsättas för obehandlad smärta då de inte kan skatta sin egen smärta tillförlitligt 

(Dunwoody, Krenzischek, Pasero, Rathmell & Polomano, 2008).  

 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor använder sig av olika bedömningsstrategier för 

att hantera och bedöma smärttillstånd. Det konstateras en brist på adekvat kunskap om 

smärtskattningsverktyg och otillräcklig utbildning inom smärtbedömning. Grunden för 

inadekvat smärthantering kan bero på föråldrade attityder och ovetenskapliga kunskaper hos 

sjuksköterskor. Dessa fynd överensstämmer med Manleys (1997) studie som omfattade 

smärtlindring och smärtbedömning hos små barn samt Olmstead et al., (2010) som beskrev 

sjuksköterskors kunskaper och förhållningssätt till pre-verbala barns smärtupplevelser. 
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Resultatet i litteraturöversikten belyser hur kunskap och utbildning kan påverka 

smärtbedömningen. Enligt resultatet är sjuksköterskor positiva till utbildning. Kunskapsnivå 

anses ha en betydelse för omhändertagandet av ett smärtpåverkat barn. Utbildning kan ha en 

positiv inverkan på sjuksköterskors kunskaper inom pediatrisk smärthantering vilket även 

presenterades av Huth, Gregg och Lin (2010) som studerar effektiviteten av smärtutbildning 

hos sjuksköterskor. 

 
Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan novisa och erfarna sjuksköterskor. Längre 

arbetslivserfarenhet kan leda till högre kunskaper inom pediatrisk smärthantering. Resultatet 

säger dock emot sig själv på flera punkter angående den kliniska erfarenhetens betydelse. 

Men generellt visar resultatet att artiklar från i-länder belyser erfarenhet som en tyngre faktor. 

Erfarenhet kan ge en bättre förståelse för barns smärta samtidigt som nyexaminerade 

sjuksköterskor oftare ger rätt dos av analgetika utifrån barnets behov. Flera barriärer som tas 

upp i resultatet grundar sig bland annat i kunskap, felaktig ordination och hög 

arbetsbelastning. Erfarna sjuksköterskor upplever sig hantera hinder i smärthanteringen bättre 

än novisa sjuksköterskor. Dessa hinder bekräftas av Byrd, Gonzales och Parsons (2009) som 

studerade möjliga barriärer som sjuksköterskor kan stöta på vid smärtbedömning av nyfödda 

barn. Det bekräftas att pre- verbala barn ställer sjuksköterskor i en svår situation då en 

subjektiv känsla skall skattas och behandlas objektivt (Manley, 1997). Sjuksköterskor 

upplever flertalet hinder som arbetsplatser tillsammans med personalen bör identifiera och 

åtgärda. Det kan tolkas som ett underliggande behov för fler kunskapsberikande 

inlärningstillfällen och ses som arbetsgivarens ansvar. Byrd et al. (2009) presenterade att ett 

behov av utbildning existerar eftersom bristfälliga kunskaper hos sjuksköterskorna är en 

barriär till optimal smärtlindring. Det finns därför skäl att misstänka att sjuksköterskor besitter 

otillräckliga kunskaper inom ämnet trots att senare års sjuksköterskeutbildningar enligt 

Högskoleverket (2008-12-02) har förbättrats. MacLaren, Cohen, Larkin, och Shelton (2008) 

visade att sjuksköterskestudenters kunskaper och färdigheter inom pediatrisk smärta skulle 

öka om grundutbildningen till sjuksköterska fokuserar mer på hantering och bedömning av 

barns smärttillstånd. Det kan därför vara lämpligt att se över sjuksköterskeutbildningen för att 

på bästa sätt kunna förbereda studenter inför arbetslivet. Socialstyrelsen (2005) poängterar att 

sjuksköterskor ska aktivt uppdatera sig på ny forskning och förvärva nya kunskaper. En 

möjlig tolkning är att vissa sjuksköterskor inte aktivt själva uppdaterar sig på ny forskning. 
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Olmstead et al. (2010) såg det som ett etiskt krav att sjuksköterskor håller sig uppdaterade på 

ny forskning och således förvärva nya kunskaper genom ett aktivt lärande under hela sin 

karriär. 

 
Resultatet visar på att stress och tidsbrist är en barriär till varför identifiering av nya 

smärtuttryck i barnens beteenden och en noggrann uppföljning inte alltid utförs. Det finns 

starka indikationer på att sjuksköterskor är stressade i sin arbetsdag och upplever tidsbrist i 

samband med viktiga uppgifter (Drach-Zahavy & Marzuq, 2012; Wu, Porretta Fox, Stokes & 

Adam, 2012). Resultatet styrker att det kan finnas skäl att misstänka ett behov av att öka 

bemanningen inom barnsjukvård och förbättra arbetsvillkoren. Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659) ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 

drabbas av vårdskador. Stress, mindre kompetenta sjuksköterskor och arbetsgivare som inte 

vidtar adekvata åtgärder kan därför leda till obehandlade fysiska smärttillstånd. Det kan 

eventuellt tolkas som ett förtydligande på att författningar och hälso- och sjukvårdslagar i 

många fall inom vården inte följs. Därför kan det finnas ett behov av att fundera över var 

resurserna bör läggas inom vården för att uppnå bästa resultat i omvårdnaden. 

Arbetssituationen bör omarbetas för att förbättra de brister som leder till onödig stress hos 

personalen och kan skapa lidande för patienterna.  

 
Resultatet betonar vikten av optimal smärthantering som en grundläggande faktor för god 

omvårdnad. Sjuksköterskor identifierar flera procedurer i vården som smärtsamma. En 

oenighet ses dock i hur smärtsamma procedurer hanteras, exempelvis använder sig inte alla 

sjuksköterskor av optimal smärtlindring för att lindra procedursmärta. Det kan eventuellt leda 

till en försämrad livskvalitet hos barn som behandlas inom vården. Byers och Thornley (2004) 

beskrev sjuksköterskors medvetenhet gällande smärtsamma procedurer och att adekvat 

smärtlindring sällan används. Deras forskning studerar vikten av utbilning i förhållande till 

spädbarns fysiologiska och beteendemässiga reaktioner på smärta och dess negativa effekter.  

 
I resultatet framkommer det hur kommunikation inom och utanför arbetsgruppen påverkar 

smärthanteringen av det smärtpåverkade barnet. Resultatet visar att dokumentering är en 

väsentlig komponent i smärtbedömningen för att förtydliga information och effektivisera 

smärtlindring. Visserligen betonas att nödvändig dokumentation av smärtskattning uteblir. 
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Detta kan bero på otydligheter och oklara roller mellan sjuksköterskor och läkare. Fynden 

överensstämmer med Jacob och Puntillo (1999) vars forskning omfattade sjuksköterskors 

föreställningar kring dokumentation och smärthantering av små barn. Det kan finnas en 

inkonsekvens mellan vad sjuksköterskor anser om smärtbedömning, hantering samt deras 

faktiska dokumentering. Ellis och Rowley (2003) visar även på vikten av dokumentation för 

att uppnå samstämmighet i vården. Sjuksköterskor måste tillsammans dokumentera 

regelbundet för att kommunikationen skall bli tydlig. Resultatet konstaterar att en otydlighet i 

arbetet existerar vilket upplevs som en av faktorerna som bidrar till en ökad risk för 

obehandlade smärttillstånd. Vad gäller dokumentering visar resultatet och tidigare forskning 

att dokumentation av smärtbedömningar ökar efter utbildning (Johnston et al., 2007). 

 
Smärta hos barn är ett mycket komplext område och ett högaktuellt ämne i dagens läge. 

Vårdfokus publicerade i februari 2013 (Andersson, 2013, februari, 2) en artikel om att 32 

specialistsjuksköterskor säger upp sig från barnintensivvårdsavdelningen i Lund. Detta är en 

trend som kan ses på flera håll i landet då det för närvarande råder dåliga arbetsvillkor och 

låga löner för sjuksköterskor. Det kan innebära att mindre behöriga sjuksköterskor får ta hand 

om kritiskt sjuka barn. Resultatet visade på att patientsäkerheten kan påverkas negativt då 

lägre utbildad personal ökar risken för inadekvat smärtbedömning. Allmänsjuksköterskor 

arbetar idag inom områden där barn under fem år förekommer vilket bekräftas av resultatet.  

Enligt resultatet kan det misstänkas att nyexaminerade sjuksköterskor inte besitter tillräckliga 

kunskaper för att omhänderta denna patientgrupp trots att sjuksköterskors yrkesområde enligt 

Socialstyrelsen (2005) omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre. Barn riskerar därför på 

många håll att drabbas av inadekvat smärtlindring. En möjlig tolkning kan vara att 

grundutbildningen behöver belysa fler dimensioner av smärta ur olika patientgrupper. Smärta 

är ett kardinalsymptom som många söker vård för och drabbar barn i lika stor uträckning som 

vuxna. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande är fyra etiska 

huvudkrav (Socialstyrelsen, 2005) som sjukvården genomgående kan behöva fundera över för 

att säkerställa hälso- och sjukvårdslagens (SFS, 1982:763) krav på en god vård. 
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Slutsats 

Flera faktorer upplevdes som orsaker till att smärtbedömning av pre- verbala barn fallerar. 

Sjuksköterskors erfarenheter var att bedömning av fysisk smärta hos barn under fem år ofta 

kompliceras pga. flertalet svårtolkade smärttecken. Kunskap och utbildning synes påverka 

sjuksköterskans smärtbedömning. Dokumentering förtydligar kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal vilket synes underlätta smärthanteringen. Litteraturöversiktens kliniska 

betydelse visar sig genom att en inadekvat smärthantering har stor risk att leda till en 

försämrad livskvalitet hos smärtpåverkade barn. Litteraturöversikten kan generera en 

medvetenhet för vikten av smärtbedömning av pre- verbala barn. Mer forskning kan behövas 

för att utvärdera hur en förbättring av smärtskattningen skall kunna uppnås. Exempelvis 

belysa om nya tydliga behandlingsriktlinjer kan ge sjuksköterskan trygghet och leda till en 

förbättrad smärthantering. En möjlig tolkning är att det kan behöva förtydligas genom 

ytterligare forskning var resurserna inom hälso- och sjukvård bör läggas för att stärka 

sjuksköterskan i sin omvårdnadsroll.
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Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade 

 

Antal utvalda 
för djupare 
granskning 

PubMed ("Nurses"[Mesh]) AND 
("Pain"[Mesh] OR "Pain 
Measurement"[Mesh]) 

10 years, English, 
Infant: birth-23 
months, Preschool 
Child: 2-5 years 

31 *1 
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*antal exkluderade efter läst titel **antal exkluderade efter lästa abstrakt ***antal exkluderade p.g.a redan 
använd artikel**** antal exkluderade pga låg vetenskaplig kvalitet 
 
Inkluderade efter läst abstrakt för djupare granskning 

Träff nr: 7, träff 10 (bakgrund), 11 (Diskussion), 16 
Exkluderade 

Träff nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17-31, 15 
 
Cinahl 24/1 
Sökning: A 
Cinahl (MH "Nursing Assessment") 

AND (MH "Pain") 
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Träff nr: 4 (bakgrund), 5, 6 (bakgrund), 8, 12 (bakgrund), 13, 18 (bakgrund), 23 (bakgrund) 
Exkluderade 

 

Sökning: B 

Träff nr: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 
Inkluderade efter läst abstrakt för djupare granskning 

Träff nr: 2, 4 (bakgrund) 
Exkluderade 

Träff nr: 1, 3, 5 (titel) 
 
PubMed 24/1 
Sökning: A 
PubMed ("Pain Measurement"[Mesh]) AND "Pediatric 

Nursing"[Mesh] AND experience 
10 years, English, Infant: birth-23 
months, Preschool Child: 2-5 
years  

14 **12 2 

 
Inkluderade efter läst abstrakt för djupare granskning 
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Författa
re  
Årtal 
Land 

Studiens Syfte Design / 
ansats/ 
intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie-
kvalitet 

Ellis et 
al. 
(2007) 
Kanada 

Syftet är att utvärdera 
genomförandet av ett 
omfattande program för att 
förbättra metoderna inom 
smärtlindring på ett 
barnsjukhus. 

Kvantitativ 
och kvalitativ. 
Intervention 
(CPMP). 
Frågeform-
ulär, 
bandinspelade 
fokusgrupper 

366 
Sjuksköterskor 
före 
intervention, 
344 
Sjuksköterskor 
efter 
intervention. 
(22). 

Fenomenologisk 
analys. Chi-
square test. 
Känneteckenste
st.  

En kunskapsberikande intervention och studiegrupper som 
fokuserade på barns smärta ledde till positiva förändringar gällande 
sjuksköterskors värderingar, bedömning, behandling och uppfattning 
av barns smärta. 

Grad 1. 
>80% 
40p av 
41p. 
 

Forgeron 
et al. 
(2009) 
Thailand 

Syftet med studien var att 
fånga sjukvårdspersonals 
upplevelser av att bedöma och 
behandla smärta hos barn 
inneliggande på sjukhus i 
nordöstra (Isan) regionen av 
Thailand. 

Kvalitativ. 
Fokusgrupp.  

43 
Sjuksköterkor. 
21 läkare, 1 
apotekare. 

 

Tema analys 
med öppen 
kodning.  

Resultatet visar att det är en brist hos både sjuksköterskor och läkare 
kunskapsmässigt, dialogmässigt och hanteringsmässigt angående 
små barns smärta. Barns smärta ignoreras lätt av vårdpersonal p.g.a. 
dåliga kunskaper inom området och att det förekommer otydliga 
behandlingsriktlinjer inom sjukvården i Thailand.   

Grad 1. 
>80% 
40p av 
41p. 
 

Ljusegre
n et al. 
(2011) 
Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser vid vård av barn 
med smärta. 

Kvalitativ. 
Bandinspelade 
intervjuer. 

21 
Sjuksköterskor 
(1) 

Innehållsanalys  Intervjuerna tyder på att när ett barns smärta följde ett förväntat 
mönster och behandlingen fungerade litade sköterskorna på sina 
kunskaper och kände sig bekväma. Men i oförutsägbara situationer 
kände sköterskorna sig rädda, maktlösa, övergivna och skeptiska. 

Grad 1, 
>80%, 
41p av 
41p. 

Mathew 
et al. 
(2011) 
Indien 

Syftet är att studera kunskap, 
attityd och omhändertagande 
hos sjuksköterskor som arbetar 
med akuta sjuka barn i ett 
utvecklingsland. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär.  

56 
Sjuksköterskor 

SPSS version 11 
– statistisk 
analys.  

Endast en tredjedel av sjusköterskorna hade genomgått formell 
utbildning inom pediatrisk omvårdnad. 50 % av 
sjuksköterskorna ansåg att spädbarn uppfattar mindre smärta än 
vuxna. Utbildning inom pediatrik var en viktig bidragande faktor till 
adekvat kunskap. Distraherande åtgärder är återkommande metoder 
som används av sjuksköterskor för att lindra procedursmärta. 
Vetenskapliga och beprövade metoder som olika 
lokalbedövningsmedel och användning av sederande läkemedel 
innan medicinska smärtsamma procedurer applicerades 

Grad 1. 
>80% 
34p av 
41p. 
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inte rutinmässigt. Observation av ett barns ansikte och beteende 
användes som grund i smärtbedömningen, visserligen användes inga 
skattningsskalor.  

Mattsson 
et al. 
(2011) 
Sverige 

Syftet med denna studie var att 
belysa kliniska erfarenheter av 
smärta inom Pediatriska 
intensivvårdsavdelningen. 
Beskriva sjuksköterskors 
uppfattning om uttryck av 
smärta hos icke-verbala, 
kritiskt sjuka 2-6 år gamla 
barn. 

Kvalitativ 
Fenomenologi
sk design. 
Bandinspelade 
intervjuer. 

17 
Sjuksköterskor 
 

Fenomenografis
kt 
tillvägagångssät
t 

Analysen som gjordes av intervjuerna ledde fram till tre olika 
huvudkategorier som beskriver sjuksköterskornas uppfattningar om 
uttryck av smärta utifrån klinisk erfarenhet, det icke-verbala kritiskt 
sjuka barnet från den pediatriska intensivvårdsavdelningen såsom 
förändringar i mätbara parametrar, upplevd muskelspänningar, och, 
förändrat beteende. 
 

Grad 1, 
>80%, 
38p av 
41p. 
 

Neu & 
Fuller 
(2003) 
U.S.A 

Syftet var att undersöka hur 
smärtbedömningar av spädbarn 
skilde sig mellan 
öppenvårdens kirurgiska 
återhämtningsområden och 
andra kliniska inrättningar som 
inkluderade slutenvårdens 
postkirurgiska återhämtningar. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
design. 
Semistrukturer
ade intervjuer 

15 
Sjuksköterskor 

Innehållsanalys Bedömningarna av deltagarna i öppenvårdens kirurgiska 
återhämtningsområde skilde sig från de andra deltagarna och 
påverkades av effekter som kortverkande bedövningsmedel, lägre 
förväntningar av smärta och flera andra yttre faktorer. 

Grad 1, 
>80%, 
37p av 
41p. 
 

Pölkki et 
al. 
(2010) 
Finland 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors attityder och 
uppfattningar om 
smärtbedömning inom 
neonatal intensivvård och de 
demografiska faktorer 
relaterade till dessa attityder 
och uppfattningar om smärta. 

Kvantitativ. 
Likertskala. 

362 
Sjuksköterskor
.257 deltagare 
valde att svara 
på enkäten 
(105) 

SPSS 11,5 
versionen (SPSS 
Inc., Chicago, 
IL, USA) 

Nästan alla (97 %) av sjuksköterskorna var överens om att 
smärtbedömning hos prematura barn är viktigt. Men över hälften (60 
%) av deltagarna tyckte att de kunde bedöma barnens smärta 
tillförlitligt utan skattningsskalor. Deltagarnas kunskap om de 
förtidigt födda spädbarnens förmåga att uppleva och ge uttryck för 
smärta visade sig vara ganska god. Ändå var en fjärdedel av 
deltagarna ovetande om att prematura barn kan vara mer känslig för 
smärta än ett normalt född spädbarn. Utbildning, arbetslivserfarenhet 
och arbetsenheten var de demografiska faktorer som signifikant 
relaterade till deltagarnas attityder och uppfattningar om barns 
smärta. 

Grad 1. 
>80% 
39p av 
41p. 

Reyes  
(2003) 
U.S.A 

Syftet med studien var att 
värdera sjuksköterskors 
uppfattning om smärtskattning 
och omhändertagande av 
smärtan hos spädbarn. 

Kvantitativ.  
Prospektiv 
Likertskala 
och en 
Retrospektiv 
journal 

24 
Sjuksköterskor 

Statistical 
package for the 
social science 
(SPSS) 

Resultaten visade en inkonsekvens mellan vad sjuksköterskor 
uppfattar om spädbarns smärta och smärtbedömning och vad den 
faktiska dokumentationen som sjuksköterskorna gjort uppvisade. 
Sjuksköterskor tyckte att bedömning av smärta hos spädbarn var 
viktigt för att ge effektiv smärtlindring och att sjuksköterskor är 
tillräckligt kvalificerade för att bedöma spädbarns smärta. Det var 

Grad 1. 
>80% 
40p av 
41p. 



 

 

 

granskning.  dock inte tydligt i dokumentationen att sjuksköterskor använt 
smärtskattningsverktyg eller andra medel för att dokumentera 
spädbarnens smärta.  

Rieman 
& 
Gordon 
(2007) 
U.S.A 

Syftet med denna 
multicenterstudie var att 
utvärdera sjuksköterskors 
kunskaper inom smärtlindring 
och bedömning av barns 
smärta. 

Kvantitativ. 
Pediatric 
Nurses' 
Knowledge 
and Attitude 
Survey 
(PNKAS) 
frågeformulär.  

295 
Sjuksköterskor 

SAS® (SAS 
Institute, Cary, 
MC) 

Den novisa gruppen sjuksköterskor med 0-2 års erfarenhet hade 
signifikant lägre poäng (färre korrekta svar) än de andra fem 
grupperna med mer än 2 års erfarenhet. De sjuksköterskor som 
deltog i professionella omvårdnadsorganisationer eller kommittéer 
hade signifikant högre poäng än de som inte deltog. Utbildning, 
yrkesverksamhet och flera år av klinisk erfarenhet bidrog till högre 
kunskap inom smärtlindring och smärtbedömning av små barn. 

Grad 1. 
>80% 
34p av 
41p. 

Simons 
& 
Macdon
ald 
(2004) 
England 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors synpunkter på 
smärtbedömningsskalor i 
förhållande till barns smärta. 

Kvalitativ. 
Deskriptiva 
undesök-
ningsfrågor. 

51 
Sjuksköterskor 
(49) 

Hierarkisk 
Regressionsanal
ys 

Nästan två tredjedelar av sjuksköterskorna hade inte någon preferens 
för något smärtbedömningsverktyg. Visserligen tyckte tre fjärdedelar 
av sjuksköterskorna att införandet av smärtbedömningsverktyg 
skulle förbättra dokumentationen. När sjuksköterskorna ombads att 
ange hur mycket tid de behövde för utbildning när ett nytt 
bedömningsverktyg skulle tas i bruk, ville 83 procent bara två 
timmar, även om nästan hälften uppgav brist på kunskap och 
utbildning som det främsta hindret till att använda sig av 
smärtbedömningsverktyg. 

Grad 1. 
>80% 
34p av 
41p. 

Stevens 
et al. 
(2008) 
Canada 

Detta är en rapport av en studie 
för att jämföra vikten och 
användbarheten av 
fysiologiska och 
beteendemässiga indikatorer 
för smärta hos nyfödda med en 
risk för neurologisk försämring 
gjord av sjuksköterskor och 
smärtforskare 

Kvantitativ. 
Frågeformulär 

95 
Sjuksköterskor
, 14 
internationella 
vetenskapliga 
smärtforskare  

Triangulering Beteendemässiga indikatorer ansågs som de viktigaste parametrarna 
vid neonatal smärta. 

Grad 1. 
> 80 % 
40p av 
41 

Van 
Hulle 
Vincent 
& 
Denyes 
(2004) 
U.S.A 

Syftet var att undersöka 
relationen mellan 
sjuksköterskors kunskaper och 
attityder kring barns 
smärtlindring, deras förmåga 
att övervinna hinder för att nå 
optimal smärtlindring, samt 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

67 
Sjuksköterskor  

Hierarkisk 
Regressionsanal
ys 

Positiva relationer hittades mellan sjuksköterskors administration av 
smärtstillande läkemedel och 
barns smärta. Positiva relationer sågs också mellan sjuksköterskors 
erfarenheter med barn och förmågan att övervinna hinder för optimal 
smärta hantering. 

Grad 1. 
> 80 % 
38p av 
41 



 

 

 

 

smärtstillande metoder och 
smärtnivåer hos barn på 
sjukhus. 

Van 
Hulle 
Vincent 
(2007) 
U.S.A 

Syftet med studien var att 
undersöka barnsjuksköterskors 
förståelse av barns smärta och 
smärtbehandling för att bättre 
förstå sjuksköterskors tankar 
om barns upplevelser av 
smärta. 

Kvalitativ. 
3CM open-
ended 
mindmapping 
teknik.  

20 
Sjuksköterskor 

Innehållsanalys. Sjuksköterskor har rika och varierande kunskaper om barns smärta. 
Deltagarna identifierade flera viktiga metoder för att bedöma och 
hantera barns smärta men många identifierade inte rekommenderad 
beteendebedömning eller farmakologiska och icke-farmakologiska 
metoder för hantering. 

Grad 1. 
>80% 
40p av 
41p. 
 

Van 
Hulle 
Vincent 
et al. 
(2010) 
 U.S.A 

Syftet med studien var att 
beskriva barnsjuksköterskor 
"kognitiva representationer” i 
bedömning och hantering av 
barns smärta.   

Kvantitativ 
och Kvalitativ.  
Conceptual 
Content 
Cognitive 
Map (3CM).  
Frågeformulär.  

87 
Sjuksköterskor 

Innehållsanalys 
SPSS v.16.0. 

Nästan alla (91 %) deltagarna identifierade barns beteende som en 
bedömningsstrategi, 48 % angav det som viktigast. Deltagarna (92 
%) identifierade farmakologiska metoder som behandling av barns 
smärta, endast 47 % angav det som viktigaste metoden. Deltagarnas 
kognitiva representation kunde inte förutsäga valen av bedömning 
och morfinadministration. Betydligt fler deltagare valde lämplig 
smärtstillande behandling för det grimaserande barnet än vad de 
gjorde för det leende barnet. Sjuksköterskor med fler år av barn 
erfarenhet var mindre benägna att välja lämplig morfindos. 

Grad 1. 
>80% 
38p av 
41p. 

Young et 
al. 
(2008) 
Jamaica 

Syftet var att undersöka 
kunskap, uppfattning och 
omhändertagande hos 
vårdpersonal på tre olika 
sjukhus i Kingston, Jamaica, 
avseende neonatal 
smärtbehandling. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär.   

173 formulär 
skickades ut, 
147 
besvarades av 
52 % 
Sjuksköterskor 
och 48 % 
läkare. 
(66) 

Deskriptiv 
analys: 
Variations-
analys, Chi-
squared test, t-
test.. SPSS 
version 11. 

73 (50 %) deltagare var omedvetna om graden av smärta som 
nyfödda kan uppleva och endast 38 personer (27 %) visste att för 
tidigt födda barn kunde känna smärta. 104 (71 %) av 
sjuksköterskorna och läkarna kunde identifiera fysiologiska markörer 
för smärta och de flesta kunde skilja mellan smärtsamma och icke-
smärtsamma procedurer. Visserligen gav endast 100 (68 %) deltagare 
smärtlindrande läkemedel vid procedurer och behandlingar som 
klassificeras som smärtsamma. 71 (51 %) sjuksköterskor och läkare 
medgav de att inte använde någon form för smärtlindring för att 
lindra procedursmärta hos nyfödda.  
25 (18 %) personer ansåg att behandlingen/omhändertagandet var i 
många fall för kort för att behöva smärtlindrande läkemedel. Medan 
41 deltagare (30 %) uppgav att medicinering vanligtvis inte var en 
nödvändighet för att undvika procedursmärta. 

Grad 1. 
>80% 
37p av 
41p. 
 


