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Abstrakt 
Bakgrund: Smärta hos barn är ett komplext område som kräver samarbete i olika led både 

från familj-och sjukvårdspersonal. För att bedöma behandlingsstrategi, farmakologisk 

och/eller icke farmakologisk behandling, används olika skattningsskalor och 

barnsjuksköterskans kliniska erfarenhet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

barnsjuksköterskans erfarenheter av att lindra smärta vid smärtsamma procedurer hos barn. 

Metod: Systematisk litteraturstudie genomfördes med tolv stycken kvalitativa/kvantitativa 

artiklar från olika delar av världen som inkluderades och analyserades. Resultat: Resultatet 

redovisades i fem olika teman. Resultatet visar att teoretisk kunskap finns men inte alltid 

omvandlas i praktiken. Konsensus finns i att barn upplever smärta och inte bör ha ont i 

onödan. Familjen kan ses som både hinder och möjlighet i behandlingen. Organisatoriska 

svårigheter i form av tidsbrist, arbetsbelastning och avsaknad av ordination med mera hindrar 

barnsjuksköterskan att ge adekvat smärtbehandling. Diskussion: Barnsjuksköterskan och 

föräldrar har en viktig roll i smärtbedömning och smärtbehandling. Organisatoriska hinder 

försvårar ibland detta arbete. 

 

Nyckelord 

Barn, barnsjuksköterska, erfarenhet, familjecentrerad vård, litteraturstudie, procedurrelaterad 

smärta, smärtlindring 

 

 

Abstract 
Background: Pain in children is a complex area that requires cooperation at a different level 

from both family and health professionals. To evaluate the treatment strategy, 

pharmacological and / or non-pharmacological treatments, different rating scales are used and 

pediatric nurse's clinical experience. Purpose: The purpose of this study was to highlight 

pediatric nurse’s experience of relieving pain during painful procedures in children. Method: 

Systematic literature study was conducted with twelve qualitative / quantitative articles from 

different parts of the world were included and analyzed. Results: The results were reported in 

five different themes. The result shows that the theoretical knowledge exists but is not always 

put into practice. The consensus is that children experience pain and should not have pain 

unnecessarily. The family can be seen both as obstacles and the possibility in pain treatment. 

Organizational difficulties in terms of lack of time, workload and lack of prescription etcetera. 

prevents children nurse to provide adequate pain management. Discussion: Pediatric nurse´s 

and parents have an important role in pain assessment and pain management. Organizational 

barriers sometimes impede this work. 

 

Keyword 

Child, experience, family-centered care, pain management, pediatric nurse, procedural pain, 

systematic review. 
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Inledning 

Procedurrelateradsmärta är ett begrepp som avser de behandlingar eller procedurer som 

vårdpersonal utsätter bland annat barn för och som tenderar att upplevas obehaglig eller 

smärtsam för barnet. Det kan handla om injektioner, blodprovstagning, insättning av perifera 

venkatetrar i blodkärl, lumbalpunktioner eller såromläggningar. 

I denna litteraturstudie vill vi undersöka ämnet närmare. 

 

Bakgrund 

Barn i vården 

I november 1989 antog Förenta Nationerna konventionen om barnets rättigheter, 

Barnkonventionen (Förenta nationerna [FN], 2015). Här slås fast att barn är alla människor 

mellan 0 och 18 år. Det fanns ett uttalat behov av en konvention som värnade barnets 

rättigheter, då de inte alltid tas på allvar, eftersom de inte kan hävda sin rätt. Barn måste lita 

på andra människor att de tar till vara på och främjar det som gagnar barnets, liv, hälsa och 

utveckling. Barnet har outvecklade möjligheter att bevara sin integritet och sin autonomi, 

vilket kan fresta vårdare och föräldrar att åsidosätta (Förenta Nationerna, 2015). 

NOBAB står för Nordisk nätverk för Barn och ungas rätt och Behov inom hälso- och 

sjukvård. Organisationen är tvärvetenskaplig och man har utarbetat en nordisk standard för 

barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård. Denna innehåller 10 viktiga punkter: vårdform, 

relationer, föräldramedverkan, information, medbestämmande, miljö, stöd i utvecklingen, 

kvalificerad personal, kontinuitet, respekt och integritet som alla hänger samman med barns 

rättigheter enligt FN:s barnkonvention (NOBAB).  

 

Det som läggs ner på förberedelser tjänas ofta igen senare. Den tid och insats man lägger på 

att lära känna barn och dess föräldrar gynnar ofta behandlingen och den fortsatta kontakten. 

Att respektera önskemål, att känna av var barnet befinner sig i behandlingsarbetet och i 

sjukdomen, förbättrar allians och man bygger upp ett förtroendekapital som man har tillgodo 

längre fram om/när det behövs (Power, Liossi, & Franck, 2007). 

 

Barns sätt att visa smärta 

Barn är inte små vuxna utan människor i utveckling. I sina uppväxtår genomgår barnet olika 

utvecklingsfaser, vilket gör att deras förmåga att förstå och olika omgivningen varierar med 

deras mognadsgrad (Baeyer von, Marche, Rocha, & Salmon, 2004; Jylli, 2009). 
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Barn uttrycker rädsla och smärta på olika sätt, dels på grund av utvecklingsnivå och dels på 

grund av att upplevelsen är unik och mångskiftande. När smärta inte kan uttryckas språkligt 

blir det svårare för omvärlden att tolka barnets smärtsignaler. När rädslan är stor kan 

uttrycken variera från att barnet gråter och är ledset till panisk rädsla som gör att barnet 

förlorar kontrollen över sin situation. Vid akut smärta är det normalt att inte vilja röra sig. Det 

är lätt att vilseledas att tro att tysta barn inte har ont. Föräldrar har därför en viktig roll som 

mätare eller kontrollant av barnets reaktioner. De kommer att utgöra den informativa brygga 

mellan barnet och sjuksköterskan. Variationer i kroppsrörelser, ansiktsuttryck, tonläge eller 

gråt eller att barnet drar sig undan är tecken på obehag eller smärta. Förändrade fysiologiska 

parametrar som ökad puls, andningsfrekvens och svettning kan vara tecken på smärta eller 

den stress som smärta ger (Ygge, 2009). 

 

Procedurrelaterad smärta 

Det finns ett flertal procedurer som barn utsätts i sjukvården. En del av dem är smärtsamma, 

andra inte alls, men de upplevs som obegripliga, skrämmande eller ställer krav på barnet som 

det inte kan medverka till, såsom MR-undersökningar eller strålbehandlingar. Under 

nyföddhetsperioden kan vanliga smärtsamma procedurer vara venösa och kapillära blodprov, 

stick i hälen, sätta PVK och perkutana centrala infarter, ventrikelsondsättning, 

lumbalpunktion, ögonundersökningar, urinsamling via kateter och vaccination. Hos äldre barn 

är det dessutom vanligt med exempelvis benmärgsaspiration, såromläggningar, brännskador, 

dragning av dränage, sätta urinkateter, rengöring och suturering av sårskador, reponering av 

frakturer (Caverius & Ljungman, 2014; Blount, Piira, Cohen & Cheng, 2002). 

 

Att bedöma smärta 

Hos nyfödda som ännu inte utvecklat språk kan variationer i beteendet skattas med hjälp av 

beteendeskattningsinstrument. Yngre barn kan uttrycka smärta med ord, men det kan vara 

svårt att gradera smärtupplevelsen. Något äldre barn kan använda Faces Pain Scale (FPS-R) 

som består av 6 tecknade ansikten med varierande uttryck. En lämplig skattningsskala för 

något äldre barn, över 8 år, är den visuella analoga skalan, som är en 10 cm lång linje med 

ändpunkterna ”ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta” (Nilsson, Finnström & Kokinsky, 

2008). 

 



 

 

7 
 

Det viktigaste när man introducerar smärtskattningsinstrumentet är att man introducerar det så 

att barnet förstår att använda det på rätt sätt. Det är viktigt att utifrån barnets utvecklingsnivå 

beskriva vad som menas med ändpunkterna på skalan och att man använder uttryck som 

barnet förstår (Ygge, 2009; Nilsson et al, 2008). 

 

Smärtlindring - ickefarmakologiska metoder  

Det finns begränsad evidens för att smärtbehandla framförallt äldre barn. För äldre barn finns 

god evidens för vissa icke-farmakologiska beteende- och kognitiva metoder så som hypnos, 

distraktion och KBT vid exempelvis behandlingar av smärta och stress. (Caverius & 

Ljungman, 2014; Uman, Birnie, Noel, Parker, Chambers, McGrath, & Kisely, 2013). 

Man vet idag att både barn och föräldrar mår bra av att veta vad som sker och vad som ska 

hända barnen på sjukhus och att man ger rätt information (Edvinsson Månsson, 2009; Idvall, 

Holm & Runesson, 2009).  

 

Avledning har visat sig vara ett effektivt sätt att avleda barnen vid olika procedurer och även 

att låta föräldrarna vara involverade har också visat sig vara effektivt (Edvinsson Månsson, 

2009). Olika distraktionsmetoder kan vara till exempel att barnet tittar på TV, pratar med 

andra, läser eller tänker på annat (Idvall, Holm, & Runesson, 2005). Hos mindre barn i 

åldrarna 3-5 år är även tecknad film ett effektivt sätt att distrahera (Downey & Zun, 2012) 

liksom att blåsa såpbubblor och lyssna på saga (Caverius, 2011). Studier visar även att TV-

spel (Virtual Reality) har positiv inverkan för smärtlindringen vid nålsättning (Nilsson, 

Finnström, Kokinsky & Enskär, 2009). Avslappning kan vara effektivt som till exempel att 

barnet får ligga skönt, ta det lugnt, få vila eller sova sig igenom proceduren (Caverius, 2011; 

Idvall et al, 2005). Även massageterapi kan ha smärtstillande effekt (Parlak Gürol, Polat & 

Nuran Akcay, 2010). Guided Imagery går ut på att barnet får tänka och fokusera på en 

fantiserad händelse istället för något obehagligt. Med hjälp av en "guide", oftast i form av 

sjuksköterska eller undersköterska, så guidar personalen barnet genom denna fantasi (Forsner, 

2014). Denna teknik används ofta i kombination med lustgasbehandling och visat sig vara 

väldigt effektiv (Holmberg & Brunsson, 2007).    

 

Smärtlindring - farmakologiska metoder 

Inom sjukvården idag finns det många olika farmakologiska metoder för att att smärtlindra 

barn (Lindemalm, 2011). Som grund i all farmakologisk smärtlindring används paracetamol 
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och NSAID-preperat (Lundeberg, 2014). Vid procedurrelaterad smärta används även 

opioider, lokalanestetika och lustgas (Lundeberg, 2014).  

 

Lokal smärtlindring i form av kräm eller plåster (EMLA, Rapydan m.fl.) är ett effektivt sätt 

att smärtlindra vid nålsättning, stick och injektioner hos barn (Sawyer, Febbraro, Masud, 

Ashburn & Campbell, 2009). Farmakologiskt finns god evidens för lokalbedövningskrämer 

exempelvis vid nålstick. Buffring av lokalanestetika har även god evidens för att minska 

smärta vid infiltrationsanestesi (Caverius & Ljungman, 2014). 

 

Till mindre barn, 1-6 månader, har man sett att peroral administrering av glukoslösning leder 

till minskad smärta för åldersgruppen vid perifer venkatetersättning. Barnen fick 2 ml 25%-ig 

glukoslösning under tiden som sjuksköterskan tog hand om barnet (Wilson, Bremner, 

Mathews & Pearson, 2013). För prematura och fullgångna neonatala barn finns god evidens 

för söta lösningar, icke-nutritivt sugande, ”känguruvård” och "stödjande sammanhållning” av 

barnet vid procedurer som lumbalpunktion, provtagning och ögonundersökning (Caverius & 

Ljungman, 2014). 

 

Som komplement till EMLA används numera ofta midazolam (benzodiazepiner). Effekten av 

midazolam är till exempel sedering, muskelrelaxerande och retrogrerande amnesi, där man 

menar att amnesin ses som fördel av användningen av midazolam, då barnet minns en 

skrämmande upplevelse, men har svårt att sätta ord på det (Pedersen, Bayat, Phaff Steen & 

Bouchy Jacobsson, 2013). Även lustgas har visat sig vara ett effektivt 

sederande/smärtstillande vid kortare procedurer - under 15 min (Pedersen, Bayat, Phaff Steen 

& Bouchy Jacobsson, 2013).  

 

Barnsjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod ska sjuksköterskor verka för att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska lidande. Detta ska göras utan 

begränsningar. Med detta menas att sjuksköterska ska utföra omvårdnad till alla med respekt 

för de mänskliga rättigheterna oavsett ålder, hudfärg, religion eller trosuppfattning, kulturell 

eller etnisk bakgrund, hudfärg, nationalitet, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell 

läggning, politisk åsikt eller social ställning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Vidare 

mer specifikt vad gäller barnsjuksköterskan, så har denne fördjupade kunskaper om barn och 

om barns behov och kan anpassa omvårdnaden, undersökningar och/eller behandlingar utifrån 
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barnets tidigare erfarenheter och utvecklingsnivå. Barnsjuksköterskan ska vara ett stöd för 

barnet vid olika procedurer samt smärtlindra barnet inför olika procedurer (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller 

smärtbehandling, då även vid procedurrelaterad smärta. Sjuksköterskan har rollen som en 

form av samordnare och är den som träffar, förbereder och informerar barnet inför olika 

situationer inom vården (Hamrin, 2002). Ett bra bemötande av barn och förälder i samband 

med smärtsamma situationer ger barnet större möjlighet till kontroll och kan bidra till att 

smärtlindringen blir bättre (Jylli, 2009). 

 

Föräldrars roll 

Föräldrar eller vårdnadshavare har en viktig roll för barnet i sjuksvården. Enligt 

föräldrabalken har föräldrar både rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande sitt barns 

vård. Ju yngre barnet är desto större roll har föräldrarna i barnets beslutsfattande. Föräldrar 

behöver även känna trygghet och ha en god kommunikation med vårdpersonalen samt att få 

stöd från dem (Hallström, 2009). Dock visar en studie av Simons, Franck & Roberson (2001) 

att det finns brister i kommunikationen mellan föräldrar och vårdpersonal och att detta kan 

försvåra behandlingen av barnet.  

 

När barnet inte kan uttrycka sin smärta verbalt är det oftast föräldrarna som kan läsa av barnet 

om barnet har ont eller inte, föräldrarna blir då den viktigaste länken för att få information om 

barnets tillstånd (Jylli, 2009). Både barn och föräldrar behöver ha information om olika typer 

av smärtlindring, vilken behandling och effekter smärtlindringen får och hur länge den 

kommer att fortgå (Jylli, 2009).  

 

Familjecentrerad vård 

Tidigare i historien hade barnen begränsad tillgång till sina föräldrar (Hallström, 2009) och 

under andra världskriget, när många barn blev separerade från sina föräldrar, blev man rädd 

för att detta skulle påverka barnet negativt och det var först på 70-talet som förändringen kom 

och man började prata om att hela familjen ska vara inblandad i vården om barnet samt att 

föräldrarnas roll är viktig för barnen under deras sjukdom (Jolley & Shields, 2009). 

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] har 

utifrån FN:s barnkonvention skapat riktlinjer för att säkra att barn och ungdomar på bästa sätt 

tas om hand i sjukvården. I NOBAB:s riktlinjer går det att läsa att ”Barn på sjukhus har rätt 

att ha föräldrar eller annan närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen” (NOBAB).  
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Institute for patient- and family-centered care [IPFCC] beskriver familjecentrerad vård att 

föräldrar, barn och vårdteamet arbetar tillsammans i ett ömsesidigt partnerskap för att bäst 

kunna tillgodose barnets bästa och vilka behov barnet har och att familjen har en viktig roll 

för att säkerställa god hälsa och välbefinnande hos barn och vuxna (IPFCC). Även i Shields, 

Pratt & Hunter (2006) definierar man familjecentrerad vård som att man inom hälso- och 

sjukvården vårdar och tar hand om barnet och hela familjen och att sjukvården säkerställer att 

planering görs kring hela familjen och inte enbart kring det enskilda barnet. 

 

Värdegrunden inom pediatrisk sjukvård vilar på familjecentrerad vård att detta är det bästa för 

barnet och familjen (Jolley & Shields, 2009) och det mest centrala i familjecentrerad vård är 

kommunikation (O’Malley, Brown & Krug, 2008). Patienten och familjen är viktiga 

beslutsfattare till patientens sjukvård och bör därför bli informerade om vad som ska hända 

med oavsett om de ska vara med eller inte under någon procedur (a.a). 

 

Om barnet blir utsatt för smärta eller situationer där smärta kan uppstå, så är det föräldrarna 

som barnet vänder sig till och inte sjukvårdspersonalen. Barnet ser hellre att föräldrar är 

barnets ”advokat” och det finns en inbyggd tillit barn och föräldrar mellan för att fatta beslut 

och för att hjälpa barnet (Wen Sng, Taylor, Liam, Klanin-Yobas, Wang & He, 2013). Patient- 

och familjecentrerad vård bygger också på att alla runtom barnet bidrar för att hjälpa barnet, 

men att föräldrar är viktigast, då föräldrar förstår barnets sätt att kommunicera med 

personalen (O’Malley et al, 2008). Idag tror de flesta hälsoutövare att familjecentrerad vård är 

det bästa sättet att vårda barnet inom hälso- och sjukvård och att en bra kommunikation har 

visat sig vara det bästa redskapet för att familjecentrerad vård ska bli så bra som möjligt 

(Jolley & Shields, 2009). 

 

Problemformulering 

Under de senaste tjugo åren har det hänt mycket vad det gäller forskning omkring 

procedurrelaterad smärta och det kommer mycket nytt material varje år. Trots att kunskapen 

ökar, så publiceras det fortfarande studier som visar på brister i vård och behandling av barns 

smärta i samband med procedurer i vården. Hos författarna har det därför väckt en undran 

kring hur det kan vara så och vilka erfarenheter som finns hos barnsjuksköterskor att lindra 

smärta hos barn i samband med smärtsamma procedurer.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa barnsjuksköterskans erfarenheter av att lindra 

smärta vid smärtsamma procedurer hos barn. 

 

Metod 

Design 

Studien är genomförd som en systematisk litteraturöversikt, då författarna på ett strukturerat 

sätt ville belysa och undersöka kunskapsläget inom det område som valts (Friberg, 2013). 

Systematiska litteraturstudier integrerar på ett metodiskt sätt de forskningsbevis som finns för 

en viss forskningsfråga med hjälp av noggrant utvecklade protokoll för förfarande av 

datainsamlingen. Förfarandet skall vara reproducerbart och möjliga att kontrollera (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen är gjord i tre olika databaser: PubMed, Cinahl och SweMed+. Vi har även 

sökt på författarnamn i tidigare arbeten som gjorts i ämnet. Sökningarna finns presenterade i 

bilaga 1. För att säkerställa rätt sökord användes i PubMed MeSH-termer och i Cinahl 

Headings. Det användes även fritextord i kombination med MeSH-termer eller Headings. Till 

studien valdes 8 artiklar utifrån sökningar i databaserna och fyra efter att ha granskat andra 

artiklars referenslistor, manuell sökning (jmf. Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att få så aktuellt resultat som möjligt valde vi att artiklarna inte fick vara äldre än tio år. 

Vi gjorde begränsningar till engelska och skandinaviska språken och från år 2005 och framåt, 

vara tillgängliga som fulltext genom Mittuniversitetets bibliotektjänst eller Region Skånes 

intranät. Artiklarna lästes igenom var för sig av författarna och därefter tillsammans för 

relevansbedömning. Artiklar med innehåll kring tandvård, prematurfödda, specifika 

sjukdomar och postoperativ smärta har exkluderats. Även studier med patienter över 18 år har 

exkluderats. 

 

Urvalsförfarande 

Den första bedömningen gjordes genom att läsa igenom titlarna i träfflistan. Om titeln passade 

in på litteraturstudiens syfte lästes abstraktet igenom. De artiklar som därefter fortsatt svarade 
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mot syftet genomgick en naiv granskning, det vill säga att författarna läste igenom artikeln i 

sin helhet med litteraturstudiens syfte i åtanke. De artiklar som inte motsvarade syftet uteslöts. 

 

Klassificering och värdering av artiklarna 

Litteraturen kvalitetsgranskades utifrån bestämda kriterier och granskningsmallar (Forsberg & 

Wengström, 2013; Friberg 2012). De artiklar som mötte inklusionskriterierna granskades 

gällande metodologisk kvalitet. Detta utfördes av författarna var för sig, därefter diskuterades 

dessa och beslut togs att använda de artiklar som visade på medel- eller hög kvalitet. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod tolv artiklar, sju artiklar från PubMed, en artikel från 

SweMed+ samt fyra artiklar sökta manuellt utifrån andra arbetens referenslistor. Se bilaga 2. 

 

Analys 

Metoden för att analysera artiklarnas relevens valdes Forsberg & Wengström (2013) som 

innehåller metoder för att göra litteraturstudier. Första preliminära analysen gjordes av 

författarna var för sig och senare vid två tillfällen tillsammans. Artiklarna lästes i genom och 

sorterades enligt frågeställning och det utmynnade i fem katogrier (a.a.). 

 

Etiska övervägande 

Under arbetets gång har författarna varit noga med att inte lägga in egna värderingar. De 

studier som valdes har samtliga blivit etisk godkända. Detta har varit viktigt för författarna, då 

det kan vara etiskt utmanade att genomföra studier med barn inblandade. Artiklarna 

redovisades enligt utfall och fynden är redovisade utan att ändras. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på tolv olika vetenskapliga med både kvalitativ och kvantitativ design. 

Studierna som användes är från USA (5), Canada (2), Sverige (2), Norge (1) England (1) och 

Turkiet (1) (se bilaga 2). Analysen av artiklarna renderade i fem kategorier - kunskap, 

smärtbedömning, hinder för god smärtlindring, familjen, relationen 

barnsjuksköterska/sjuksköterska och barn. 

 

Sjuksköterskor har både formell och teknisk sjuksköterskekompetens samt tillit till sin 

kunskap, men flertalet studier visar att man inte omsätter sin teoretiska kunskap i praktiken 

(Ekim & Ocakci, 2013; Ljusegren, Johansson, Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär, 2011; 
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Olmstead, Scott, Mayan, Kopp och Reid, 2014; Raaum Hovde, Höilo Granheim, 

Christophersen & Dihle, 2011).  

 

Kunskap 

I en studie gjord av Raaum Hovde et al (2011) i Norge gällande norska sjuksköterskors 

kunskap och attityd kring smärta hos barn visar att genomsnittet av rätt svar var 71,2%. I 

denna studie var det tre av tio bäst besvarade frågorna: 

- Barnet/ungdomen med smärta bör uppmuntras till att tåla så mycket smärta som 

möjligt som en smärtlindrande åtgärd (falskt) 

- Föräldrar ska inte vara närvarande vid smärtsamma procedurer (falskt) 

- Smärtstillande mediciner för kontinuerliga och ihållande smärtor bör ges (dygnet runt 

på bestämda tider) 

 

I samma studie (Raaum Hovde et al, 2011) är de tre mest felbesvarade frågor: 

- Ett barn med kroniska cancersmärtor har fått opioider dagligen i två månader. 

Doseringen har ökat succesivt under denna period. Igår fick barnet 20 mg morfin/h 

intravenöst. Idag har han fått 25 mg/h intravenöst i tre timmar. Sannolikheten att 

barnet ska utveckla kliniskt signifikant andningsdepression är (mindre än 1%) 

- Ångestdämpande och sömntabletter (barbiturater) är ändamålsmässiga mediciner som 

smärtlindring vid smärtsamma procedurer (osant) 

- Det bästa administreringssättet av opioider till barn med kontinuerlig/ihållande smärta 

är: (peroralt) 

 

Förutom frågeformuläret PNKAS-N (Pediatric Nurses´Knowledge and Attitudes Survey 

Regarding Pain) användes även författarna sig av två patientfall där sjuksköterskor skulle 

smärtvärdera två ungdomar som anger sin smärta på en skala från 0-10. Dessutom skulle 

sjuksköterskorna ge rätt mängd morfin till ungdomarna. Patientfallen tydliggör klyftan mellan 

teori och praktik. 25% av sjuksköterskorna ger ungdomarna maximal morfindos utifrån 

ordinationen (Raaum Hovde et al, 2011). 

 

I en liknande studie av Ekim & Ocakci (2013) undersöker man sjuksköterskors kunskap och 

attityder till smärta och smärtbehandling hos barn i Turkiet med hjälp av PNKAS-N. Man 

frågade bland annat sjuksköterskorna och barnsjuksköterskorna om deras kunskap inom 
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smärtbehandling (farmakologisk och icke-farmakologisk) och beroende. De tre vanligaste 

frågor som fick högst rätt svarfrekvens var:  

 

- Barn som kräver upprepade smärtsamma procedurer erhåller maximal smärt- och 

ångestlindring vid första proceduren för att minimera utvecklingen av eventuell smärta 

och ångest inför nästa efterföljande smärtsamma procedur (sant) 

- Efter första dosen opioider bör efterföljande doser justeras i enlighet med hur varje 

individ svarar på läkemedlet (sant) 

- Smärtstillande till kroniskt sjuka cancerpatienter ska ges (dygnet runt vid bestämda 

tider) 

 

Frågan kring föräldrar och om dessa ska vara med vid smärtsamma procedurer hamnar i Ekim 

& Ocakci (2013) på plats åtta av de tio bäst besvarade frågorna.  

 

De tre mest felbesvarade frågorna var: 

- Hur stor procent av barnen tror du överdriver sin smärta, den smärta de har? (0 till 

10%) 

- Vilken av följande intravenöst administrerade doser av morfin skulle motsvara 15 mg 

oralt morfin? (5 mg/ml intravenöst) 

- Ett barn med kroniska cancersmärtor har fått opioider dagligen i två månader. 

Doseringen har ökat succesivt under denna period. Igår fick barnet 20 mg morfin/h 

intravenöst. Idag har han fått 25 mg/h intravenöst i tre timmar. Sannolikheten att 

barnet ska utveckla kliniskt signifikant andningsdepression är (mindre än 1%) 

 

I denna studie får ingen 100% rätt och högsta poäng var 65% och lägsta 15%. I genomsnitt av 

alla deltagare hamnade man på 38,2% rätt svar och det visade även att yngre sjuksköterskor 

(20-26 år) har högst antal rätt svar och att sjusköterskor 40-46 år ligger lägst i antalet rätt svar 

(Ekim & Ocakci, 2013). I båda studierna (Ekim & Okakci, 2013; Raaum Hovde et al, 2011) 

har man undersökt både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor (barn, intensiv, 

anestesi).  

 

Även i Stanley & Pollard (2013) mätte man kunskapen med PNKAS-N formuläret hos 

barnsjuksköterskor, där maxpoängen var 39 och genomsnittet var 26 poäng, vilket motsvarar 

66,6% rätt svar.  
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I denna studie var det tre av tio bäst besvarade frågorna var: 

- Observerbara förändringar vitala parametrar måste användas för att säkerställa att 

barnet har svår smärta (falskt) 

- Barnet/ungdomen bör ges rådet att använda icke farmakologiska tekniker ensamt 

hellre än tillsammans med mediciner (falskt) 

- Jämförbara smärtstimuli på olika personer producerar samma intensitet av smärta 

(falskt) 

 

De tre mest felbesvarade frågorna var: 

- Acetaminophen 650 mg peroralt har ungefär likvärdig smärtstillande effekt som 

Kodein 32 mg peroralt (sant) 

- Andningsdepression uppträder sällan hos barn/ungdomar som fått opioider under flera 

månader (sant) 

- Ett barn med kroniska ihållande smärtor har fått opioider dagligen i två månader. 

Doseringen har ökat succesivt under denna period. Igår fick barnet 20 mg morfin/h 

intravenöst. Idag har han fått 25 mg/h intravenöst i tre timmar. Sannolikheten att 

barnet ska utveckla kliniskt signifikant andningsdepression är (mindre än 1%) 

 

Frågan gällande föräldrars närvaro vid smärtsamma procedurer hamnar i denna studie 

(Stanley & Pollard, 2013) på femte plats av de bäst besvarade. I samma studie mäter man 

även barnsjuksköterskors egenupplevda förmåga att bedöma smärta där maxpoängen var 30 

poäng och genomsnittet var 26,28 poäng.  

 

Vidare visas även att sjuksköterskor med mer erfarenhet inom pediatriken fick högre poäng.  

Thomas et al (2015) visar på att ju fler års erfarenhet av pediatrisk och generell 

omvårdnadserfarenhet man har desto säkrare är man på att använda distraktionsmetoder. I 

Olmstead et al (2014) är alla sjuksköterskor positiva till att använda och har bra erfarenhet av 

distraktionsmetoder vid smärtsamma procedurer. Sjuksköterskorna i studien kan även 

identifiera specifika omständigheter där distraktion är mindre effektivt t.ex. extrem rädsla och 

oro och negativa associationer: 

 

”When that special bubble machine comes into my room, I know that it’s gonna be 

bad!” (Olmstead et al, 2014).  
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Det framkommer även skillnader mellan mindre erfarna sjuksköterskor och mer erfarna 

sjuksköterskor. Nya sjuksköterskor beskriver sig mer som okonventionella och kreativa i sin 

användning av distraktionsmetoder och de mer erfarna sågs både som en mentor för att 

använda distraktion vid smärtsamma procedurer, men att dessa var mindre benägna att 

använda distraktion som metod (Olmstead et al, 2014). 

 

Smärtbedömning 

I en studie av Raaum Hovde et al (2011) uppger 100% av 

sjuksköterskorna/barnsjuksköterskorna att barn och ungdomar inte ska stå ut med smärta och 

90% av deltagarna uppger att barn och ungdomarna anses vara bäst på att bedöma sin egen 

smärta. Detta framkommer även i Ljusegren et al (2011) och sjuksköterskorna i 

undersökningen uppger att smärta är en subjektiv upplevelse och att man måste lita på barnet. 

Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär (2008) visar att sjuksköterskor anser att barn har rätt 

till smärtlindring och att detta främjar smärtbehandlingen men om man inte ser 

smärtbedömning som viktigt är detta ett hinder i smärtbehandlingen.  

 

Vidare i Raaum Hovde (2011) framkommer det att 25% av deltagarna (specialistutbildade 

sjuksköterskor: 33,3%, grundutbildade sjuksköterskor: 15,4%) skulle ge maxdos morfin och 

21,9% inte ge någon morfin alls i studiens patientfall.  

 

I en amerikansk studie av Van Hulle Vincent, Wilkie & Szalacha (2010) påvisas att 

sjuksköterskor med längre pediatrisk erfarenhet var mindre benägna att administrera lämplig 

morfindos. Studien visar även att det var signifikant fler sjuksköterskor som valde lämpligt 

smärtstillande om barnet grimaserade än om barnet log. Detta stöds av en annan amerikansk 

studie av Latimer, Jackson, Johnston & Vine (2011) där sjuksköterskor och en kontrollgrupp 

bedömer barns smärta i olika videosekvenser där det framkommer att ansiktsuttryck är den 

mest signifikanta indikatorn för smärta.  

 

Det finns inget statistiskt samband mellan tidigare erfarenhet av smärta, nyligen 

genomgången smärtutbildning och år man arbetat inom yrket. Utbildningsnivå och 

yrkerserfarenhet associerade inte med sjuksköterskans smärtlindringsrekommendationer. 

Inget statistiskt samband mellan sjuksköterskans uppfattningsförmåga av smärta eller beslut 

kring behandling (Griffin, Polit & Byrne, 2008). I Thomas et al (2015) uppger 

sjuksköterskornas att ju mer erfarenhet inom pediatriken och generell yrkeserfarenhet man har 
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inom yrket desto mindre acceptans har man för att barnen ska känna smärta och vänta på 

smärtlindring. I samma studie visar man att manliga sjuksköterskor accepterade längre tid att 

ge smärtstillande för mild smärta, annars ingen signifikant skillnad mellan män kvinnor (a.a.). 

 

Hinder för god smärtlindring 

De vanligaste hindren för bra smärtlindring är, enligt Czarnecki et al (2011): 1) oklar 

ordination från läkare; 2) otillräcklig premedicinering före procedurer; 3) otillräcklig tid för 

att premedicineringen ska verka; 4) smärtlindring prioriteras inte av sjukvårdspersonalen; 5) 

föräldrars motstånd till att barnen ska få smärtlindring. Twycross & Collins (2013) tar 

organisatoriska hinder som 1) tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning; 2) personalbrist; 3) 

dålig tillgång på vissa mediciner; 4) dålig tillgång på redskap för att bedöma smärta; 5) 

avsaknad av flödesschema för smärtstillande mediciner; 6) avsaknad av distraktionsmaterial; 

7) lekterapin inte alltid tillgänglig. Vidare i Twycross & Collins (2013) uppger 

sjuksköterskorna hinder hos yrkeskåren: 1) förutfattade meningar kring medicinering; 2) brist 

på kunskap om smärtlindring generellt, smärtstillande medicin och patientkontrollerad 

smärtlindring; 3) rädsla för att överdosera; 4) jaga läkare för ordination; 5) otillräcklig 

ordination. Andra vanliga hinder som var relaterade till barn/föräldrar var: 1) föräldrar som 

uppmuntrade barnet att ta smärtstillande fastän barnet inte har ont; 2) föräldrar eller barn 

säger inte till när barnet har ont; 3) föräldern svarar för barnet; 4) barn och föräldrar vägrar ta 

medicinen (a.a).  

 

Thomas et al (2015) visar att man vill införa smärtskattningsprotokoll för att bedöma smärta 

och ge en god smärtlindring men hinder för detta är till exempel möjlighet att övervaka, 

tidsbrist och tillgång till mediciner.  

 

Familjen 

Sjuksköterskorna i Twycross & Collins (2013) studie upplever att föräldrar känner sitt barn 

och kan rapportera förändringar om barnet känner smärta, bedöma denna samt känner igen 

symtomen, då föräldrar är med barnet hela tiden. Sjuksköterskorna utgår från att föräldrar 

informerar personalen om barnet känner smärta. Sjuksköterskorna anser även att föräldrar har 

en roll i att distrahera sitt barn i smärtbehandlingen i form av avledning, se på TV, leka med 

barnet, prata med barnet. Detta stärks även Ljusegren et al (2011) där sjuksköterskorna ansåg 

att en bra kommunikation med föräldrarna löser många problem och att man strävar alltid 

efter att arbeta i samverkan med föräldrar.  
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I Twycross & Collins (2013) framkommer det även att sjuksköterskor skulle vara hjälpta av 

att föräldrar och barn satte ord på sin oro kring smärta, att föräldrarna informerade 

sjuksköterskorna när barnet har ont och att föräldrar skulle vara mer involverade i 

smärtlindringen. Gimbler-Berglund et al (2008) visar på att föräldrarna var en tillgång vid 

smärtbedömning hos barn med funktionsnedsättning.  

 

Relationen sjuksköterska/barnsjuksköterska och barnet  

I Olmstead et al (2014) visas på två nyckelfaktorer i att behandla procedursmärta i relationen 

mellan barnet och sjuksköterskan: engagemang och tillit samt kommunikation och empati 

som etableras dessa emellan. Sjuksköterskornas val av smärtlindring inför olika procedurer 

influeras av den relation och engagemang som sjuksköterskan har med barnet. En del 

sjuksköterskor upplevde att relationen och kontakten med barnet gjorde det lättare att utföra 

smärtsamma procedurer. I Gimbler-Berglund et al (2008) beskriver sjuksköterskorna att 

relationen med barnet är en tillgångsfaktor i smärtbehandlingen och det hjälper även till att 

förstå ursprunget av smärtan hos varje barn. Det fanns sjuksköterskor och barnsjuksköterskor 

som upplevde samma kontakt och relation med barnet som mer stressfull för sjuksköterskor 

och barnsjuksköterskor (Olmstead et al, 2014). En del av sjuksköterskor använde termen ”the 

bad guy” när de beskrev sin roll i att orsaka barnet smärta. Sjuksköterskorna beskrev att hålla 

fast barnet i en smärtsam procedur skapar mer oro för sjuksköterskorna än att utföra den 

smärtsamma proceduren (a.a.) 

 

Vidare i Twycross & Collins (2013) framhåller sjuksköterskorna att barn ska känna igen när 

de har ont och känner smärta, kunna verbalisera detta när symtomen uppkommer och be om 

smärtstillande när de behöver detta. Sjuksköterskorna tyckte även att barn kunde föreslå för 

personalen var de kunde göra för att hjälpa dem när de har ont (Twycross & Collins, 2013). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en systematisk litteraturstudie för att belysa erfarenheter som 

barnsjuksköterskor har av att lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer. Artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats analyserades då dessa motsvarade studiens syfte 

och kunde visa på barnsjuksköterskors erfarenheter av att lindra smärta. Författarna har 

använt granskningsmallar enligt Forsberg & Wengström (2013) för att kvalitetsbedöma 

artiklarna. Relevanta artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl, Swemed och Cochrane 
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med kombinationer av MeSH-termer och Headings samt fritext. Även manuella sökningar 

utifrån andra artiklars referenslistor granskades för att inte gå miste om eventuella relevant 

artiklar. För att finna aktuell forskning inkluderades studier publicerade upp till tio år tillbaka.  

 

I litteraturstudien inkluderades studier från större delen av världen, då smärtlindring av barn 

och ungdomar är globalt. Författarna har använt sig av granskningsmallar och varit två 

stycken som kvalitetsgranskat artiklarna samt analyserat dessa, vilket stärker trovärdigheten i 

sökning och analys. Författarna har arbetat sytematiskt, vilket gör studien replikerbar och ökar 

dess validitet. Sjuksköterskorna som deltog i studierna var i varierande ålder, detta medförde 

en ökad möjlighet att beskriva området utifrån olika erfarenheter. Det var både grundutbildade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med vidareutbildning, barn, intensivvård och anestesi, 

vilket belyser området mer. De amerikanska studierna specificerade även etniskt ursprung, 

men det ansåg författarna inte ha någon relevans. Andelen manliga sjuksköterskor som deltog 

var lågt, möjligtvis beror detta på att det är färre antal män som är sjuksköterskor. En större 

andel män hade kanske ökat möjligheterna att ytterligare belysa området utifrån kön, ålder 

och arbetslivserfarenhet för att öka giltigheten. 

 

De studier som valdes ut i litteraturstudien kom från Amerika (5), Canada (2), Sverige 82), 

Norge(1), England (1) och Turkiet (1). Det betyder att resultatet inte är generaliserbart för 

hela världen då det saknas studier från Asien och Afrika. Man bör vara försiktig med att 

generalisera mellan olika länder och kulturer då synen på barn och smärta kan variera.  

 

Studien innehåller endast tolv artiklar och detta skulle kunna kompletterats med en 

intervjustudie för att stärka resultatet. En annan aspekt är att området inte är så utforskat och 

att mer forskning behövs. En del sökningar har gett träffar i mer än en databas, vilket styrker 

kombinationen av sökord och kan vara en styrka med litteraturstudien. Ett stort antal artiklar 

lästes igenom för att få en överblick och det var stundtals svårt att finna relevant litteratur för 

syftet, varför en hel del artiklar blev exkluderade när de visade sig vara irrelevanta.  

 

Litteraturstudie som metod har både nack- och fördelar. Det positiva är att man skapar en 

överblick och man tar del av mycket information inom den senaste forskningen. 

Granskningen och informationsinsamlingen tas från redan bearbetat material och resultatet i 

artiklarna kan vara vinklat mot de ursprungliga forskarnas syfte. Då nästintill alla artiklar var 
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på engelska kan viss information missats oavsiktligt eller feltolkats. Det samma gäller artikeln 

på norska (Forsberg och Wengström 2013).  

 

Frågan om hur det kan vara så att barn inte får optimal smärtlindring i samband med 

smärtsamma procedurer är ännu inte helt klarlagd. Det finns mer att utforska kring ämnet och 

det är konstaterat en klyfta mellan teori och praktik och för att minska denna krävs mer 

forskning, förslagsvis intervjustudier. 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie genomfördes för att belysa barnsjuksköterskornas erfarenheter av att 

lindra smärta vid smärtsamma procedurer. Resultatet i litteraturstudien visar att den finns en 

formell kunskap hos barnsjuksköterskorna, men att den inte alltid omsätts i praktiken. Detta 

syns tydligt i Raaum Hovde et al (2011) studie där endast 25% av deltagarna hade gett 

maxdos av morfin till en patient i ett fiktivt patientfall som smärtskattade sin smärta till åtta 

på VAS-skalan. Detta är anmärkningsvärt, då 100% av deltagarna i samma studie tyckte att 

barn inte ska stå ut med smärta och att 90% av deltagarna anser att barnen själva är bäst att 

bedöma sin egen smärta. I samma studie av Raaum Hovde et al (2011) påvisas en skillnad 

mellan grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskors kunskap att bedöma och 

bemöta barns smärta och att ge adekvat smärtlindring, både farmakologisk och icke 

farmakologisk.  

 

Ett flertal studier (Gimbler Berglund et al, 2008; Ljusegren et al, 2008; Olmstead et al, 2014; 

Twycross & Collins, 2013) visar på att ett gott samarbete med föräldrar ses som en tillgång 

och underlättar barnsjuksköterskans arbete. En god kommunikation löser många problem 

(Ljusegren et al, 2008). Detta betonas inte minst i O’Malley et al (2008) och Jolley & Shields 

(2009) att en bra kommunikation har visat sig vara det bästa redskapet för att familjecentrerad 

vård ska bli så bra som möjligt. Alla runt barnet är viktiga men föräldrarna är viktigast då de 

förstår barnets sätt att kommunicera och förstår barnet bäst.  

 

I resultatet i de tre redovisade studierna som använder frågeformuläret PNKAS-N (Ekim & 

Ocakci, 2013; Raaum Hovde et al, 2011; Stanley & Pollard, 2013) slås man av skillnaden i 

resultatet till exempel i frågan om föräldrar inte ska vara närvarande smärtsamma procedurer. 

I de två studierna av Raaum Hovde (2013) och Stanley & Pollard (2013) svarar 98,3% 

respektive 88,5% att detta är falskt. Att jämföras med Ekim & Ocakci (2013) där endast 
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53,1% svarar falskt på samma fråga. NOBAB har utarbetat en nordisk standard för barn och 

ungdomar i hälso- och sjukvården. Här poängteras bland annat relationer, närhet och trygghet 

samt föräldramedverkan som ger barnet rätt till att ha sina föräldrar eller någon annan 

närstående närvarande under sjukhusvistelsen och att föräldrarna uppmuntras att aktivt delta i 

barnets vård. Man kan läsa i artikel 1 och 2: 

 

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

sjukhusvistelsen" och artikel 3: "Föräldrar skall få hjälp och uppmuntran att stanna hos sitt 

barn dygnet runt”. (NOBAB).  

 

Det är numera otänkbart att föräldrar eller annan anhörig inte ska vara inblandad i barnets 

vård eller att deras närvaro skulle underminera relationen mellan sjuksköterskan och barnet 

(Jolley & Shields, 2009). Det är oklart för författarna om det finns någon liknande standard i 

Turkiet eller i övriga världen.  

 

I studien från Turkiet varierar resultaten kraftigt med högsta resultatet var 65% (Ekim & 

Ocakci, 2013). Man framhåller att resultaten hänger ihop med att barnspecialistutbildningen i 

Turkiet blev mer vanlig i landet så sent som 1996. Detta kan jämföras med att 

barnsjuksköterskeföreningen i Sverige har 40-årsjubileum i år.  

 

Barnkompetens är därför en förutsättning för att man som personal ska kunna möta barnen 

och för att kunna bedöma deras vårdbehov. I barnkompetens ingår att kunna bedöma vad som 

är normalt i en viss ålder, till exempel rimlighet i läkemedelsdoser och närings- och 

vätskeintag. I omvårdnadsperspektiv är kunskapen om hur barn i olika åldrar bör bemötas 

väsentligt. Visa respekt för och ha förmågan att våga möta barnet och deras föräldrar med 

deras frågor och funderingar är en utmaning. Att kunna ge åldersadekvat information och 

förberedelser är ett första steg att få barnets förtroende. Återigen går detta att knyta till 

NOBABs standard gällande information till barn och föräldrar och kvalificerad personal som 

kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess familj.  

Barn kan drabbas av en känslomässig chock och panikkänsla i samband med sjukdom, 

sjukhusvistelse, smärta och oförklarade medicinska behandlingar. Deras reaktion på stress är 

betingad av barnets ålder, förståelse, fantasi och dess verklighetsuppfattning. Barn behöver få 

förvarning om obehagliga saker som skall hända dem (Bayer, von, 2004; Ygge, 2009). 
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Ett barn som i förväg har blivit förberett på vad som skall hända klarar av och samarbetar 

dessutom bättre vid en behandling eller undersökning och känner mer tillit till personalen. 

Ärliga förklaringar är inte lika skrämmande för ett barn som en överraskande händelse. De 

behöver få hjälp att överföra det okända till något som de känner till och därigenom minska 

sin oro och rädsla. Informationen måste vara anpassad till deras kommunikationssätt, ålder 

och förståelse. Om barnet inte klarar av att samarbeta kan det leda till att behandlingen eller 

undersökningen inte blir av. Då blir det ett nederlag för barnet och nästa gång det skall 

genomföras är barnet redan rädd innan det påbörjats (Bayer, von, 2004; Ygge, 2009). I ett 

sådant läge är det bra, inför kommande undersökningar, att involvera föräldrar eller annan 

närstående, då dessa känner barnet bäst och barnet har, i sin tur, stor tillit till anhöriga.  

 

Czarnecki et al (2011) nämner bland annat organisatoriska problem för god smärtlindring som 

oklara ordinationer från läkare och otillräcklig premedicinering före smärtsamma procedurer. 

Frågan kvarstår: hur kan det vara så att man inte ger tillräckligt smärtstillande vid procedurer 

när man anser sig ha kunskapen? Hänger detta samman med att studier kring läkemedel ofta 

är utförda på vuxna och inte anpassade för barn? I bästa fall finns det kliniska studier på barn 

men oftast inte (Lindemalm, 2011). En annan viktig sak att tänka på är att nyfödda och 

prematurfödda barn omsätter läkemedel annorlunda än större barn, detta då deras lever och 

njurfunktion är ofullständigt utvecklade. Dessa barn är även känsliga för exempelvis opiater, 

då dessa påverkar CNS, vilket kan öka risken för andningsdepression (Caverius, 2011). I 

tonåren är den farmakologiska smärtbehandlingen jämförbar med behandlingen av vuxna. Ett 

undantag är dock behandling med morfin, där tonåringar ofta kräver högre doser, detta på 

grund av nedsatt morfinkänslighet (a.a.).  

 

I Twycross & Collins (2013) nämns bland annat tids- och personalbrist som hinder. Detta är 

områden som borde vara lätta att åtgärda. Detta är oacceptabelt och skulle kunna avhjälpas 

med till exempel standardvårdplaner, fasta PM och/eller flödesschema.  

 

Resultaten i denna litteraturstudie kan medvetandegöra gapet mellan teoretisk och praktisk 

kunskap. Studien kan även bidra till att man kan minska de organisatoriska hindren till 

exempel ökad användning av konsulter såsom smärtsjuksköterskor. Studien väcker även 

tankar till ökad forskning inom området om varför barnsjuksköterskans kunskaper inte tas 

tillvara i praktiken. Ett annat område som kräver mer forskning är användningen av lustgas 

som kompletterande smärtlindring. Ekbom, Jakobsson & Marcus (2005) studie visar att 
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lustgas inte bara är smärtstillande utan den hjälper även till att och minska ångest och oro. 

Lustgas har snabb effekt (ca 3 min) och har kort halveringstid (Holmberg & Brunsson, 2007; 

Pedersen, Bayat, Phaff Steen & Bouchy Jacobsson, 2013). Lustgasen kan ses som 

kostnadseffektiv då den går snabbt ur kroppen och patienten kan gå hem snabbare (Ekbom et 

al, 2005). Detta får vägas mot den investering som krävs för att ta tillvara restprodukten och 

att denna ska kunna tas om hand på ett miljövänligt sätt (Berg, 2014). 

 

Trots att vi vet att många distraktionsmetoder fungerar kan det ändå bli fel ibland och att man 

med tiden utvecklar någon form av fingertoppskänsla för vad som är bra för just det barnet 

man har framför sig för stunden. Principen för god smärtlindring bör alltid vara att 

smärtskatta, bedöma typen av smärta, planera behandling, informera, behandla och utvärdera 

(Caverius, & Ljungman, 2014; Nilsson, 2014; Young, 2005). Föräldrar bör alltid ses som en 

tillgång i behandling och förberedelser. De har en viktig del i att avleda, distrahera och inge 

lugn till barnet. Olika åtgärder inom sjukvården är både obehagliga och smärtsamma. Barn 

förstår ofta inte innebörden av vad som skall hända och man riskerar att skrämma någon för 

en lång tid framöver (Baeyer von, et al 2004; Caverius, 2011; Young, 2005). Noterbart är 

också att även om man har längre pediatrisk erfarenhet är man mindre benägen att ge lämplig 

morfindos till barn med smärta (Van Hulle Vincent et al, 2010). Detta talar emot resultatet i 

Thomas et al (2015) studie som påvisar att ju mer pediatrisk erfarenhet och generell 

yrkeserfarenhet man har desto mindre acceptans har man för att barnen ska känna smärta.  

 

Slutsatser 

Av vår litteraturstudie kan följande slutsatser dras: 

 Barnsjuksköterskan upplever sig ha rätt kompetens för sitt yrke, men har svårt att 

omsätta kunskapen i praktiken. 

 Föräldrar har en viktig roll i smärtbedömning och smärtbehandling. Vi vårdar inte bara 

barnet utan interagerar med hela familjen och gör dem delaktiga.  

 I den familjecentrerade vården är kommunikation den viktigaste delen i vårdandet om 

barnet och dess familj. 

 Organisatoriska faktorer hindrar barnsjuksköterskan att behandla barns smärta 

adekvat. 
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Bilaga 1 

 

Tabell 1. Sökningar gjorda i PubMed, 150504 

 
Nummer Sökord Antal Antal Antal Antal Antal valda 

    träffar valde  valda valde  efter relevans- 

    
 

efter 
läst 

efter 
läst 

efter 
läst  

bedömning 
och  

    
 

titel abstrakt artikel kvalitets- 

            granskning 

#1 Registered nurse (fritext) 199908         

#2 Pediatric nurse (fritext) 24661         

#3 Possibility 245386         

#4 Pain relief (fritext) 36768         

#5  Pain  [MeSH] 607384         

#6 Relief (fritext) 72169         

#7 Comfort (fritext) 20061         

#8 Safety [MeSH] 383270         

#9 Ease (fritext) 34548         

#10 Child [MeSH] 1798278         

#11 Infant [MeSH] 1002345         

#12 Adolescent [MeSH] 1668446         

#13 Procedural pain (fritext) 2546         

#14 (#1 OR #2) AND #5 1599         

#15 (#1 OR #2) AND #5 AND (#10 OR #11 OR #12) 2407972         

#16 (#1 OR #2) AND #13 AND (#10 OR #11 OR #12) 2407412         

#17 (#10 OR #11 OR #12) AND #13 714         

#18 #2 AND (#10 OR #11 OR #12) AND #13 33 12 8 5   

#19 #2 AND (#10 OR #11 OR #12) AND #4 AND #13  29 8 2 1   

#20 #2 AND #5 AND #9 11 2       

#21 #2 AND #13    78 3 2 1 1 

#22 #2 AND (#10 OR #11 OR #12) AND #4   43 3 2 1   

#23 #2 AND (#10 OR #11 OR #12) AND #5 AND #7 38 0       

#24 #2 AND (#10 OR #11 OR #12) #13 4 0       

#26 Experience [MeSH] 222299         

#27 #2 AND (#10 OR #11 OR #12) AND #4 AND #26 10 1 1     

#28 #2 AND (#10 OR #11 OR #12) AND #13 AND #26 5         

#29 #2 AND #13 and #26 5 1 1 1 1 

#30 #2 AND #4 AND #26 14 2 1     

#31 #2 OR (pediatric nurses OR pediatric nurse practioner) AND           

  pain relief OR pain management OR ease OR comfort) AND    
 

  
 

  

  experience   97 16 12 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabell 2. Sökningar gjorda i Cinahl, 150504 

 
Nummer Sökord Antal Antal Antal Antal Antal valda 

    träffar valde  valda valde  efter relevans- 

      
efter 
läst 

efter 
läst efter läst  

bedömning 
och  

      titel abstrakt artikel kvalitets- 

            granskning 

#1 Child (headings) 282627         

#2 Pain relief 8999         

#3 Nursing 478221         

#4 Nurse 148542         

#5 Pediatric nurse 37145         

#6 Pain assesment 25743         

#7 Procedural pain 667         

#8 Experience 327927         

#9 #1 AND #6 1930         

#10 #1 AND #4 AND #6 165         

#11 #1 AND #4 AND #6 AND #7 14 5 1 0   

#12 Nurses 236954         

#13 #1 AND #2 AND #8 AND #12 21 0       

 g             

 

 

 

Tabell 3. Sökningar gjorda i SweMed+, 150504 

 
Nummer Sökord Antal Antal Antal Antal Antal valda 

    träffar valde  valda valde  efter relevans- 

      
efter 
läst 

efter 
läst efter läst  

bedömning 
och  

      titel abstrakt artikel kvalitets- 

            granskning 

#1 Child 10540         

#2 Pain 4821         

#3 Nurse 9048         

#4 Procedural pain 154         

#5  #1 AND #2 AND #3 26 7 2 1 0 

#6 #1 AND #3 AND #4 2 0       

#7 #1 AND #4 21 21 9 1 1 

#9 Experience 2342         

#10 #1 AND #3 AND #4 AND #9 0         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 2 

 

           Tabell 3. Översikt över inkluderade artiklar i resultatet 

 

   
Författare Design Syfte Deltagare Instrument Validitet/reliabilitet Huvudresultat Kvalitet 

Årtal  
 

  
 

  
 

    

Land               

Czarnecki, M., Simon, K., Kvantitativ tvärsnitts- Identifiera barriärer 272 Semistrukturerad Acceptabel  Trots bra kunskap,  Medel 

Thompson, J J., Armus, C L., studie som hindrar sjuk-   intervjustudie   skicklighet och teknologi   

Hanson, T C., Berg, K A., Petrie, J L   sköterskor att ge barn        är inte smärtbehandling    

Xiang, Q., & Malin, S. (2011). USA.   en god smärtlindring       till barn optimal. Flera    

            faktorer hindrar sjuk-   

            sköterskor, bl a stöd från    

            föräldrar, ordinationer    

            från läkare och stöd   

            från sjukhusledningen   

Ekim, A., & Ferda Ockci, A., (2013). Frågeformulär med Undersöka barn- 224 PNKAS   Studien visar att det finns Medel 

Turkiet. multiple-choicesvar sjuksköterskors   Analys: SPSS 16   kunskapsbrist hos barnsjuk-   

  och sant/osant-svar kunskapsnivå gällande       sköterskor i Turkiet och att    

    barns smärta       dessa skulle gynnas av mer    

            utbildning.   

Gimbler-Berglund, I., Ljusegren, G., Kvalitativ intervju- Att identifiera 20 Intervjustudie Ej bedömt Studien identifierade Medel 

& Enskär, K. (2008). Sverige. studie faktorer som på-   analys av data-   faktorer såsom hinder för    

    verkar hur sjuk-   materialer med    gott samabete inom   

    sköterskor hanterar   hjälp av innehålls-   teamet, organisatoriska   

    smärtlindring när   analys.   problem som avsaknad av   
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