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Abstract
During the past decade unprecedented attention has been focused on children`s pain problems.

The neural responses initiated by tissue damage can be modified by a diverse array of

physical and situational factors. As described by the gate control theory, central nervous

system processes exert substantial influance on pain. Brain activities related to attention,

emotion and prior memories of pain can therefore modulate pain experiences in children. The

unique perspectives of children, parents and health professionals must be considered to

identify all the factors affecting children`s pain. Nonpharmacological interventions mitigate

the pain-exacerbating impact of cognitive, behavioral, and emotional factors. The aim of this

study, by a literature review, illuminates what nonpharmacological procedures can reduce

pain experiences for school children. Results indicate that interventins among other things

information, distraction, guided imagery and emotional support can affect children`s pain

perception and modulate children`s subjektive pain experiences. Specifik nonpharmacological

interventions should be selected depending on the type of pain, the children`s age and

cognitive level. The conclusion is that children`s pain demands an overall treatment that

integrate the pharmacological interventions with sedative pain-modulated non-

pharmacological methods.
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Inledning

En sjuksköterskas professionella förhållningssätt avspeglas i hennes vetenskapliga kunskaper

och konstnärliga utövning av yrket. Denna unika roll bekräftas genom att sjuksköterskan

bland annat ansvarar för omvårdnaden av barn på sjukhus där hon bör ha kunskap om olika

smärtlindrande metoder. I samband med sjukhusvistelse är smärta en av de faktorer som barn

fruktar mest och den kan skapa både fysiskt och psykiskt lidande. Bischofberger, Dahlqvist

och Elinder (1991) samt Tveiten (2000)  anser alla att det inte längre är accepterat att barn blir

psykiskt kränkta eller tvingas genomgå behandlingar som utlöser smärta och lidande.

Utifrån ett holistiskt synsätt ses människan som en helhet mellan kropp, själ och ande. Barn

har på grund av bristande autonomi en svag ställning och sårbar integritet. Hälso- och

sjukvårdslagen  (SOSFS, 1982:763) betonar patientens rätt att få begriplig information och att

vården skall bygga på respekt och autonomi, vara av god kvalitet och tillgodose patientens

behov av trygghet.

Avsikten med föreliggande studie är att identifiera och beskriva några ickefarmakologiska

metoder som kan användas för att lindra smärta hos skolbarn, d.v.s. barn mellan sex och tolv

år.

Bakgrund

Syn på barns smärta genom åren

Redan för 2000 år sedan ansåg Hippocrates  att det var en gudomlig uppgift att lindra smärta.

I sin bok Corpus Hippocraticum angav han att det var läkarens uppgift att ibland bota, ofta

lindra och alltid trösta. Han hävdade även att barnen tål smärta sämre än vuxna (se Ljungman,

2000).

Långt in på 1900-talet betraktades barn som sina föräldrars ägodelar och till barnens egna

önskningar togs ingen större hänsyn (Sylvander, 1997). Enligt Larsson (2001) ansågs det ända

in på 1960–talet att barn under ett års ålder inte hade ett fungerade smärtsinne eftersom

myeliniseringen av neuronen inte var avslutade. Myeliniseringen påverkar dock enbart

hastigheten  som signalen förflyttar sig med och inte signalen i sig. Så sent som på 80-talet

opererades prematura barn  utan någon form av smärtlindring eller narkos (Larsson, 2001).
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En vanlig attityd har varit att smärta är karaktärsutvecklande och har en härdande effekt. De

som klarade av smärtan ansågs ha en starkare personlighet och en större tävlingsförmåga

(SoS-rapport; 2002:123-43).  Läkare förväntade sig att barn oavsett smärta gråter, vilket kan

betyda att ospecifika svar på smärta som till exempel gråt tolererades utan åtgärd (Svanteson,

1998)

Det fanns myter om att opioider som gavs till barn kunde orsaka beroende eller

andningsdepression, och att upptaget av opioider från magtarmkanalen var dålig. Denna tro

resulterade i brist på en adekvat smärtbehandling för barn. De senaste 15 åren har dock

smärtforskningen visat att dessa uppfattningar var helt felaktiga och har därmed förkastats.

Obehandlad smärta skapar onödigt lidande, påverkar barns emotionella upplevelser och har

betydelse för smärttålighet senare i livet (Larsson, 2001; SoS-rapport; 2002:123-43).

Bärande principen i FN:s konvention utgår från de allmänna  rättigheter som säger att barn har

lika stort människovärde som en vuxen samt att barn är sårbara och därför behöver särskilt

stöd och skydd. Denna princip kan visa sig genom handling såsom rätt förhållningssätt samt

forskning som inte bara forskar om barn utan tillsammans med barn och belyser barnens egna

perspektiv vid behandling (SOU 1997:116).

Definition av smärta

Smärta är ett mångtydigt begrepp och det finns olika sätt att definiera smärta. Enligt

International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som ”…en

obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas av faktisk eller hotande

vävnadsskada eller som av patienten tolkas i dessa termer”. Denna definition understryker att

smärta är både ett fysiologiskt och ett  psykologiskt fenomen (se Herdner & Olsson, 1995-

1996. s. 757).

Den amerikanska sjuksköterskan McCaffery (1983) definierar smärta som ”…en personlig

upplevelse som omgivningen måste uppfatta som smärta, oavsett hur detta uttrycks av

individen ifråga. Smärta existerar där vederbörande säger att den existerar” (s. 27).
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Uppkomst av smärtan

Smärtans fysiologi

Smärta är en signal om fara eller att något i kroppen är fel. Den har många olika syften som

har betydelse för människans säkerhet och för att hålla sig frisk. I denna mening har smärta en

nyttig funktion. Förmågan att känna smärta lär ett barn att urskilja vad som är potentiellt

skadligt och bidrar också med information till det proprioceptiva systemet som lär barnet

”kropps – jaget” och får det att styra kroppens läge i syfte att undvika vävnadsskada

(Hawthorn & Redmond, 1999; Larsson, 2001; Werner, 2001).

Enligt Hawthorn och Redmond (1999) indelas begreppet smärta i två  separata typer där den

ena typen orsakas av stimuli som till exempel nålstick och uppstår genom stimulering av

specialiserade smärtkänsliga nociceptiva receptorer. Den andra typen av smärta förekommer

vid patologiska tillstånd, där förändringar i vävnader eller nerver  uppstår i samband med

sjukdom eller trauma och kallas för patologisk smärta. Smärtimpulser leds i tunna

myeliniserade nerver (A-deltafibrer) och i tunna nerver utan myelinskida (C-fibrer).

Nociceptorer är neuronernas yttersta sensorer som har förmågan att leda smärtstimuli. De

indelas i tre huvudgrupper (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2002):

• Kemosensorer  som är känsliga för kemisk påverkan som bland annat kalium från

förstörda celler, H – joner serotonin från trombocyter och histamin från mastceller.

• Mekanosensorer reagerar med smärta på starka stimuli som stick och tryck. Beröring

upptäckes också av mekanosensorer men leds i andra nervfibrer (A-alfafibrer,

A-betafibrer). De kan även reagera på det tryck som uppstår vid inflammation och ödem i

vävnad (Hawthorn & Redmond, 1999).

• Termosensorer är känsliga för temperaturförändringar. För att smärtan skall uppstå måste

temperaturen vara mycket avvikande från kroppstemperaturen.

Den viscerala vävnaden innehåller också nociceptorer som reagerar  på distention (tänjning av

hålorgan) till exempel smärtan vid appendicitis. Viscerala strukturer har lägre täthet av

nociceptorer än somatiska vävnader, vilken kan vara en  förklaring till att de beskrivs som

mer diffusa (Hawthorn & Redmond, 1999). Smärtimpulser som fångas av nociceptorer leds

via afferenta nervfibrer till ryggmärgens bakhorn. Där kopplas impulsen till det sekundära

neuronet som korsar över till den motsatta sidan innan den via ryggraden når thalamus.
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Därifrån  överförs smärtbanorna till limbiska systemet, som  påverkar känslor och kan orsaka

ångest och till hypothalamus, vilket påverkar det vegetativa systemet och som kan resultera i

bland annat  illamående och  kallsvettning. Samtidigt leds en signal till kortex där en

uppfattning bildas om var smärtan är lokaliserad. Sympaticusstimulering är mest

framträdande vid akuta och intensiva smärtor. Långvariga smärtor kan däremot ge upphov till

bland annat överkänslighet och nedsatt immunförsvar (Lindeman, 1992; Lunell, 1995;

Simonsen et al., 2000; Werner, 2001).

Inhibitoriska system

Parallellt med de afferenta nervtrådarna finns det efferenta, hämmande nervfibrer  som har en

dämpande effekt på impulsflödet. Forskarna Melzak och Walls (se Hawthorn & Redmond,

1999) försökte förklara smärtans mekanismer genom en teori som benäms spinal

grindmekanism. Denna teori bidrar till förståelsen om varför smärtupplevelser kan variera.

Grindmekanismen innebär att transmissionen av ett nociceptivt stimulus kan modifieras

beroende på vilka typer av fibrer som aktiveras. Om en nervcell i ryggmärgens bakhorn

mottar en impuls från en nociceptiv och icke-nociceptiv fiber,  kan den ökade aktiviteten i den

icke-nociceptiva fibern, till exempel vid beröring, dämpa den nociceptiva aktiviteten. Detta

sker på grund av att sensorisk stimulering leder till aktivering av grova A-betafibrer, vilket

medför en segmental hämning av nociceptiva signaltransmitorer i bakhornet. Spinalgrinden

står öppen för passage av nociceptiva stimuli och kan stängas genom  aktivering av grova

nervfibrer (Hawthorn & Redmond, 1999;  Månsson & Enskär, 2000; Werner, 2001). Kroppen

kan dessutom producera endogena opioider som hämmar överföring av smärtimpulser.

Substanserna kallas endorfiner, enkefaliner och dynorfiner och de ger kroppen möjlighet att

kontrollera smärtan.  Endorfinernas mängd ökar vid olika stimuli som akut stress, akupunktur

eller elektrisk stimulering och minskar vid kroniskt smärttillstånd. Ångest, depression och

rädsla står i förbindelse med smärtmekanismerna och tycks försvaga hämningen av smärta

(Hawthorn & Redmond, 1999; Lindeman, 1992).

Fysiologiskt och psykologiskt svar på smärta

När en patient upplever  akut smärta uppstår en serie fysiologiska reaktioner. I en plötslig

smärtsensation aktiveras sympatiska nervsystemet. Smärtan leder då till frigörelse av både

lokala stresshormon (prostaglandiner, serotonin, bradykinin, noradrenalin, väte- och

kaliumjoner) och generella stresshormon (adrenalin, noradrenalin, glukagon, kortisol,

aldosteron, thyroideastimulerande hormon och tillväxthormon). Detta kan orsaka ett katabolt
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tillstånd, öka skadan, försena eller förhindra sårläkning, leda till infektioner till följd av

nedsatt immunförsvar, förlänga sjukdomsförloppet och till och med orsaka döden (SoS-

rapport; 2002:123-43).

Påslaget av sympatiska nervsystemet visar sig bl.a. genom ökad puls, svettning, ökad andning

hypertoni, blekhet, illamående, pupilldilatation, gåshud, ökad muskelspänning samt minskat

magsaftssekretion och minskat blodflöde till inre organ och hud. Kroppen orkar dock inte

vara på högsta spänningsnivå under en längre tid. Om smärtan pågår mellan tre till sex

månader brukar man tala om kronisk smärta (Hawthorn & Redmond, 1999; Killander, Modig

& Nilsson, 1999; Månsson & Enskär, 2000).

En  långvarig retning av nociceptorer åstadkommer att samma stimuli känns mer och mer

smärtsamt och kallas överkänslighet eller hyperalgesi. Överkänslighet uppstår lätt om

smärtlindringen är otillräcklig vid ingreppets eller sjukdomens början. Långvarig smärta

orsakar förändringar i CNS som resulterar i att smärtan blir svårare att  påverka (Hawthorn &

Redmond, 1999; Killander et al., 1999). Smärtupplevelsen tycks vara påverkbar av

psykologiska faktorer. Barnläkaren  Alfvèn (1999) presenterar en hypotes om uppkomsten av

psykosomatisk smärta. Bland annat förklaras att psykogen stress kan resultera i buksmärtor

genom att muskelspänningen  i buken ökar och orsakar peritonealretning varvid buksmärtor

uppstår. Hypotesen illustrerar hur stress, fysiologi, psyke och smärta  hänger ihop. Upplevelse

och tolkning av smärta är i hög grad betingad av tidigare erfarenheter och av patientens

psykiska tillstånd då smärtan upplevs. Dåligt psykiskt eller fysiskt tillstånd (ångest, rädsla, låg

smärttröskel, trötthet, förväntan, illamående, otrygghet) kan modulera och förstärka

upplevelsen av smärta. Behandlingsinsatsen styrs därför inte enbart av vävnadsskadan, utan

även av konstellationen av kognitiva, beteendemässiga och emotionella faktorer. Det är  av

stor betydelse att varje smärtbehandling inleds med omsorgsfull och noggrann

smärtbedömning för att identifiera både de primära nociceptiva och de situationsbetingande

faktorer som påverkar barnets smärtupplevelse (Alfvèn, 1999; Ljungman, 2000;

McGrath & Miller, 2001; Rydelius, 2001; Simonsen et al., 2002).

Eriksons utvecklingteori

Barns kommunikationsförmåga och sätt att tänka skiljer sig från de vuxnas och den skillnaden

får konsekvenser i det dagliga arbetet med barn. Utvecklingspsykologiska teorier gör det

lättare att förstå hur barns intelligens, personlighet och social kompetens utvecklas. Eric H.
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Eriksons (1985) psykodynamiska utvecklingsteori  bidrar till  att praktiskt kunna förstå hur

man bör bemöta ett sjukt barn. Genom gott praktiskt omhändertagande av barn och genom

förtsåelse för den utvecklingsnivån de befinner sig i, förenklas vården och barnen samt

föräldrarna utvecklar förtroende för personalen (Rydelius, 2001). Erikson betonar barndomens

betydelse och menar att den är en formbar tid i människas liv, då nära relationer med

föräldrar, syskon och övrig släkt har en stor påverkan på ett barns personlighetsutveckling.

Erikson anser att människan är en holistisk varelse, en unik totalitet som inte går att

fragmentera utan att en sådan fragmentering leder till patologi (Tamm, 2002). Erikson delar in

livscykeln i åtta åtskilda och tidsbegränsade perioder och faser som börjar vid födseln och

slutar vid döden. Varje utvecklingsperiod innebär enligt Erikson (1985) en mognadskris eller

psykosocial kris. För att barnet skall utvecklas och mogna måste det bemöta och bearbeta sina

mognadskriser. Under krisperioder ökar barns möjligheter men även deras sårbarhet.

Mognadskrisen karakteriseras av att barn har vissa särskilda behov. Bristen eller

tillfredsställelsen av behoven leder till utveckling av en negativ eller positiv grundattityd som

misstro eller tillit, isolering eller vänskap, förvirring eller identitet m.m. Barn lämnar inte

varje period med en ren positiv eller negativ grundattityd utan  oftast är resultatet en

blandning av båda. Väsentligt för framtiden är att det positiva utfallet överväger. Samspelet

mellan individens egna resurser och miljö inklusive familjerelationer är avgörande för hur

individens liv kommer att se ut och vilken grundattityd  individen väljer i varje utvecklingsfas

(Erikson, 1985). I skolåldern (sex till tolv år) handlar barns mognad om en känsla mellan

framgång och mindervärde.

Skolbarns utveckling

• Skolålder 6 till 8 år.

Skolbarnens sociala liv förändras på ett genomgripande sätt. Barnen vill  tillbringa mera tid i

en grupp under lek med andra barn. Triangelsituationer ställer nya sociala krav och framkallar

nya känslor som svartsjuka och rivalitet. De lever inte längre i nuet utan uppfattar innebörden

av tidsaspekter till exempel sedan eller imorgon (Tveiten, 2000). Behovet av rörelse är stort

och tar sig uttryck i rörelseöverskott såsom att vicka håret, gunga på stolen eller grimasera.

Barns inställning till omvärlden är nu alltmer realistisk och skillnaden mellan verklighet,

fantasi och dröm är nu helt klar. Barn lär sig att tankar och handlingar inte är samma sak och

de börjar bli mindre egocentriska. Den sociala utvecklingen kan skapa oro och känsla av

otrygghet, vilket ibland kan visa sig genom aggression. Beroende på individuella faktorer kan

antingen rädsla för smärta eller rädsla för övergivenhet dominera (Björklund, 2001; Hall,
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2000). Traumatiska separationer i barndomen kan leda till personlighetsstörningar som bland

annat fobier samt relationsproblem i vuxenlivet. Barn i denna ålder funderar på frågor rörande

liv och död och den egna existensen. Vid 6-års ålder inser barn att livet slutar med döden och

vid 8-års ålder förstår de att döden drabbar alla. Denna visdomen kan skapa mycket rädsla

(Cullberg, 1984; von Essen, 2000; Hall, 2000; Tamm, 1996). Magiskt tänkande, som är

vanligt hos yngre barn, kan fortfarande förekomma i skolåldern och i samband med det kan

barn uppleva sjukdom som ett straff och drabbas av skuldkänslor. Barn i den här ålder

behöver därför konkreta besked som förhindrar att barns livliga fantasi leder det till felaktiga

och ångestfulla slutsatser (Tveiten, 2000; Tamm, 1996). Barn i skolåldern har förståelse för

sjukvården och kan lättare acceptera en  sjukhusvistelse. Det är betydelsefullt att observera

och dokumentera  de specifika ord som det enskilda barnet använder för att beskriva smärtan

(Månsson Edwinson, 1988).

• Skolåldern 9 till 12 år

I den här ålder upptäcker barn sin ställning i en grupp, sin intelligens, popularitet och sina

möjligheter i jämförelse med andra. Under den här tiden börjar bestående attityder till arbete,

kamrater och gäng utformas. Om perioden är mycket ångestfylld kan barnet utveckla känslor

av underlägsenhet  (Erikson, 1985; Månsson Edwinson, 2000). Barn i skolåldern är kapabla

att beskriva smärta, de är rädda för kroppsskador och allvarliga sjukdomar, är medvetna om

smittorisker och döden. Trots en adekvat kroppsuppfattning och förmåga att se samband

mellan smärta, sjukdom och symtom saknar de kunskap om till exempel hur mycket blod man

kan förlora utan att ta skada. Därför kan barns reaktion på mindre ingrepp som blodprov vara

mycket stark (von Essen, 2000; Månsson Edvinsson, 1992; Tamm, 1996). Kulturell bakgrund,

kön, kognitiv utveckling samt tidigare erfarenheter av sjukdom och smärta kan påverka

upplevelsen av smärtan. I en del kulturer framhålls vikten av att vara stark och uthärda smärta

medan andra kulturer tillåter livlig utlevelse för mindre besvär. Det är även kulturellt betingat

hur mycket information om sin sjukdom som ett barn bör få (McGrath,  Finley & Turner,

1994; Tamm, 1996; Tveiten, 2000).

Intellektuell utveckling är påtaglig; barn börjar förstå abstraktioner och rangordnar och

förutser konsekvenser samt tycker om roliga historier eftersom de börjar förstå det

dubbelbottnade innehållet. I den här åldern handlar sjukhus- och sjukdomsskräcken om att

förlora kontrollen och självbestämmandet; att bli beroende som det lilla barnet igen

(Björklund, 2000; Bodegård, 1999; Hall, 2000). Preadolescensen infaller under de här åren,
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för flickor börjar den mellan 10-11 år och för pojkar vid 12- årsåldern. Denna period i barns

liv kallas även för latens och med det menas att tidigare känslor som svartsjuka och fruktan

inte yttras för att sedan dyka upp i samband med puberteten. Typisk för denna period är ökad

oro och rastlöshet, retlighet och aggressivitet samt svårigheter att anpassa sig i familjen och

skola. Oro från lekåldern kan återkomma och yttra sig i rädslan att vara ensam eller att det

skall hända föräldrarna någonting. Samtidigt kan det yttra sig som kritik och ibland ilska mot

föräldrar. Behovet att värna om sin integritet är stor och därför är barnen inte alltid lätta att

tala med. Barn i preadolescensperioden har ofta förmågan att intellektuellt förstå mer än de

känslomässigt är mogna att klara av (Hall, 2000; Kreuger, Turup & Öijen, 2000; Månsson

Edvinsson, 1992). Intervjuer med barn, åtta till tolv år, har visat (von Essen, 2000) att

personalens engagemang och information är viktigt för barnen för att de skall känna sig

omvårdade. En del barn vill inte veta någonting eftersom de upplever att deras oro växer.

Barn i den här åldern kan ibland i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse tänka och

fundera kring meningen med sin framtid och ställa existentiella frågor som handlar om skuld

och straff, om mening och ansvar, ondska och död. Yngre barn brukar reagera utåt  på yttre

händelser  medan äldre barn kan bära problemen inom sig, bli tysta och inte visa sin smärta.

Det bör därför finnas någon som är beredd att möta frågor som barnet ställer och som kan

diskutera det barnet vill tala om (Björklund, 2000; Enskär, 2000; von Essen, 2000).

Barn och smärta

Barns smärtupplevelse

Smärta och ångest är centrala upplevelser för barn i samband med sjukdom och

sjukhusvistelse. För barnet är det inte bara sjukdomen i sig som medför smärta och ångest,

utan också olika undersökningar, provtagningar och behandlingsåtgärder. Ett barn som känner

oro upplever oftast en större smärta. Dessutom påverkas barnet av föräldrarnas beteende i den

uppkomna situationen. Om de vuxna visar osäkerhet och stress förstärks barnets oro (Selldèn,

1999; Tveiten, 2000; Wittbom, 2000).

Ett barn som läggs in på sjukhus befinner sig i de flesta fall i en helt ny situation.  Det möter

främmande människor och  sover i en främmande säng. Dygnsrytmen kan vara olik den

barnet är van vid och dess möjlighet till lek och aktiviteter begränsas av eventuell smärta eller

planerade undersökningar. Oberoende av barnets ålder, kan situationen medföra nya

upplevelser som i sin tur kan leda till ökad stress och otrygghet. En vanlig stressreaktion i
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samband med smärta är regression, en försvarsmekanism, som innebär att barnet återgår till

sin tidigare utvecklingsnivå. Regression kan ta sig uttryck i att barnet börjar prata ”barnspråk”

eller slutar behärska tidigare färdigheter. Det är viktigt att personalen på sjukhuset hjälper

föräldrarna att förstå att detta är en stressreaktion från barnets sida (Tveiten, 2000).

Det finns tydliga samband mellan smärta, ångest och rädsla. Barn kan uppleva både rädsla

och ångest i samband med sjukdom. De kan exempelvis känna rädsla för smärta vid åsynen av

en spruta, eller uppleva ångest när smärtorna känns i kroppen  och de inte förstår

orsakssammanhangen. Ångest hos barn tar sig olika uttryck, ibland kan den upplevas som

fysisk smärta och därmed förstärks smärtupplevelse. En smärtupplevelse i sin tur kan utlösa

ångest. Skolbarn har intensiva funderingar kring döden och kan därför tro att smärta leder till

döden (Tveiten, 2000). Från början vet barn inte vad som orsakar smärta, det är något de lär

sig att uppfatta genom omgivningens signaler. En smärtupplevelse omfattar  inte bara den

fysiska upplevelsen i sig, utan också det beteende som visas och de ord som yttras i

smärtsituationen. Den  påverkas också av  omgivningens förväntningar. Familjens språkbruk

ligger till grund för vilka ord  barn använder för att själva beskriva smärta. Därför påverkar

barns bakgrund deras smärtupplevelser och smärtreaktioner. Det är viktigt att barn förstår att

de måste tala om för vuxna när de har ont och att de blir tagna på allvar (Tveiten, 2000;

Wittbom, 2000). Ett barn som tidigare har erfarit stark smärta kan tro att alla smärtor är lika

starka. Denna tron kan förstärka ångesten och otryggheten. Smärtsamma ingrepp bör inte

utföras i en miljö som man vill att barnet skall uppleva som trygg. Belöningen efter

smärtsamma procedurer  är en god tröst för alla barn, till exempel uppskattar 12 åringar att få

ett diplom efter genomgången operation (Tveiten, 2000). I en studie om barn och smärta

(Tamm, 1994) har det visat sig att över 50% av de undersökta barnen använde sig av

copingstrategier, det vill säga sådana egenvårdsåtgärder som minskade deras smärta. Barnen

föreslog emotionellt eller psykologiskt orienterade copingstrategier – att vila, att visa ilska

eller sorg och att tänka på annat. Både barn och föräldrar behöver ha förståelse för

smärtkontrollen, smärtsystemets påverkbarhet och dess komplicerade konstruktion. Detta ger

dem en logisk ram för användningen och bedömningen av smärtstillande medel och för hur de

väljer, anpassar och utvecklar psykologiska, lindrande metoder. På grund av individuella

skillnader mellan barns och familjens behov är det nödvändigt att alla

smärtbehandlingsprogram är flexibla så att de kan anpassas till varje barns speciella behov

(McGrath & Miller, 2001).
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Att utsättas för smärta är något av det mest kränkande en människa kan uppleva (Erikson,

1994). Vuxna människor kan sätta smärta i ett logiskt sammanhang och då minska

smärtupplevelsen. I en liknande situation tappar barnet  all sin naturliga inhibition, smärtan

förstärks av rädsla och  livlig fantasi. En liten nociceptiv stimulering kan då upplevas som

outhärdlig smärta. Sjukvårdspersonalen bedömer situationen som ett mindre ingrepp och

fasthåller barnet. Inom polisväsendet och psykiatrin finns det lagar som reglerar utövande av

fysiskt våld vilket fasthållning är.  I sjukvården  används ibland fasthållning på barn. Detta

kan upplevas som mycket obehagligt, förstärka sjukhusrädslan samt kränka barnets integritet

(Enskär, 1999; Lindberg, 1999; Olsson, 2001; Tamm, 1996). Med integritet menas  rätten att

ha ett visst område som är skyddat mot intrång. Integritet beskrivs som egenvärde oberoende

av ålder, utveckling, förstånd och medvetandegrad. Integriteten är ihopkopplad med autonomi

– rätten att bestämma över sig själv. När ett barn insjuknar är det föräldrarna och

sjukvårdande personal som skyddar barnets integritet och autonomi. Genom att inte ge en

adekvat smärtlindring till barn eller genom att använda våld sviker vuxna sin uppgift som

vikarierande autonomipersoner (Gustafsson, 1999).

Det är omöjligt att helt  undvika att utsätta ett sjukt eller skadat barn för smärta. Barnet kan ha

svårt att förstå att något som gör ont skall leda till något som är gott. Av den anledningen är

det alltid viktigt att lindra smärta och utveckla metoder som inte gör ont. En bra förberedelse

och  information till barnet modulerar smärtupplevelsen. Barnets smärta och lidanden minskar

när barnet engageras i smärtbehandlingen, under förutsättning att dess ålder, mognad och

tillstånd medger detta. Även om barnet inte kan bestämma att det inte vill ha en injektion,

känns det bra att få bestämma till exempel på vilken arm sprutan skall ges (Björklund, 2001;

Tveiten, 2000).

Barnens reaktioner på och förståelse vid sjukhusvistelse

Sjukhusmiljön skiljer sig från det som är bekant för barn och ställer andra krav på deras

beteende. Barnet utsätts ofta för undersökningar som ibland kan vara smärtsamma. Ett skrämt

barn behöver alltid tröst och förståelse även om smärtan är kortvarig. Det förväntas att barn

skall kunna äta och sova på ett nytt ställe och möta många nya personer (von Essen, 2000;

Killander et al., 1999). Barnens reaktion på sjukhusvistelse kan bero på många faktorer som

till exempel ålder, personlighet och erfarenheter eller faktorer i barnens miljö som till

exempel föräldrarnas emotioner och vårdpersonalens bemötande. Tillämpande av icke

farmakologiska metoder såsom avledning, förberedelse eller applicering av is bidrar till att
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reducera  smärtan. Det är viktigt att den första åtgärden är så lite smärtsam som möjligt. Detta

minskar barnets  förväntansångest inför kommande procedurer (Enskär, 1999).

Uppriktighet är det bästa sättet att möta barnens frågor. Barn har rätt att veta sanningen om sin

sjukdom och informationen som ges till dem skall formuleras på ett för åldern adekvat sätt.

Undvikande svar leder till att barn kan förlora tilltro till vårdaren och bli misstänksamma. Det

är viktigt att vårdpersonal informerar att det i de allra flesta fall går att få bukt med smärtan.

Sådan information reducerar onödig oro (Tamm, 1996).

Farmakologisk behandling

Farmakologisk behandling hos barn  kompliceras av  tillväxten och mognadsprocessen  i olika

organ som påverkar barnets känslighet för läkemedel och förmågan att metabolisera och

utsöndra det. Behandling av barn med läkemedel måste anpassas till barnets ålder.

Hastigheten och graden av absorbtion beror på vilket sätt läkemedel ges. Hos barn är det

viktigt att välja administrationssätt efter barnets önskningar. Under första levnadsåret har barn

större känslighet och långsam metabolism.  Barn i förskoleåldern har en snabbare metabolism

än yngre barn och vuxna. Det gäller även barn som är sjuka eller barn som drabbats av ett

trauma. Läkemedel som opioider ger dessutom en långsammare passage. Det innebär att en

effektiv smärtlindring kräver höga doser (Lundeberg, 2001; Rane, 1999).

Barn bör i så liten utsträckning som möjligt utsättas för intramuskulära eller subkutana

injektioner, eftersom sådana injektioner upplevs smärtsamma och kan leda till att barn ej

förmedlar sin smärta på grund av rädsla. Det är viktigt att det vid opioidbehandling sker en

övervakning av patientens vitala funktioner och eventuella biverkningar. Risken för

andningspåverkan, speciellt vid alltför snabb administrering, finns hos alla patienter oavsett

ålder, dos och administrationssätt. Biverkningar som illamående, klåda, obstipation och

urinretention är åldersberoende och incidensen ökar med åldern. Barn som kräver kontinuerlig

analgesi kan använda patientkontrollerad analgetikatillförsel (PCA), eller kontinuerlig

infusion. Generellt klarar barn av PCA från 5 års ålder (Jylli & Lundeberg, 2001; Lundeberg,

2001). Enbart behandling av smärta motiverar sällan en insättning av venflon, men om barnet

har en  intravenös infart kan den användas för analgetikatillförsel. Denna väg erbjuder en

bekväm tillförsel av olika läkemedel. Rektal tillförsel används ofta till barn, men ur etiskt

perspektiv är det viktigt att fråga barnet om det vill få sin medicin den vägen (Lundeberg,

2001; Maunuksela, 2001).
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Ickefarmakologisk behandling

En mycket viktigt del i behandling och förebyggande av smärta är det psykologiska

omhändertagandet. Optimal smärtlindring vid såväl akut som långvarig smärta kräver att både

farmakologiska och icke farmakologiska metoder används. Kombinationen av

behandlingsmetoder, förståelse för smärtupplevelse och insikt om hur barn upplever smärta

leder till minskat lidande. Exempel på ickefarmakologiska smärtlindrande metoder är

information och förberedelse, undervisning, ökad kontroll, massage, avslappning,

avledning/distrahering, guided imagery som är en form av relaxation och visualiseringsteknik,

termisk behandling och beröring. Barn som lär sig några av de olika teknikerna kan höja sin

smärttröskel, förstärka endogena hämmande system, känna sig bättre till mods, ha en större

kontroll över smärtan och minska ångesten. Ibland kan resultatet vara så bra att doserna av

smärtstillande medicin kan sänkas (Bracken Munn, 1991; Haker, 2001; McGrath & Miller,

2001).

Analgetika och anestetika dämpar den nociceptiva aktiviteten, men ickefarmakologiska

metoder är nödvändiga för att förändra de kognitiva, beteendemässiga och emotionella

faktorer som kan utlösa, vidmakthålla eller förstärka smärta. Valet av metoder styrs av barnets

ålder, typ av smärta, och andra bidragande faktorer som konstaterats i smärtbedömningen.

Barn bör lära sig ett antal metoder för att lindra sin smärta. Effektiviteten av en och samma

strategi  varierar under samtliga smärtepisoder, därför är det bra om barnet har kunskap och

utvecklar en bred repertoar av strategier (McGrath & Miller, 2001).

Syftet

Syftet med föreliggande studie var att undersöka ickefarmakologiska metoder som kan

användas för att lindra smärtupplevelsen hos skolbarn.

Metod
Litteratursökning

Detta arbete är en litteraturstudie. Litteratursökning har skett osystematiskt genom manuell

sökning i befintliga tidskrifter och böcker i ämnet. Kontakt har även tagits med

smärtsjuksköterskan vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg som rekommenderat

böcker inom ämnet. Systematisk sökning gjordes via databaserna  Academic Search Elite,
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Cinahl och Pub Med. Engelska sökord var: pain, children, nonpharmacologic, distraction,

nurse. Sökorden användes i kombinationer och genom det blev urvalet mindre och mer

adekvat. Sökningens resultat visas i Tabell 1.

Tabell 1. Översikt över använda databaser, sökord och resultat.
Databas                                                 Sökorden                                                                                    Antal träffar
Academic Search Elite pain + children + nonpharmacologic

and nurse
pain + children + distraction
and information

5
14
4

99

Cinahl pain + children
and  nonpharmacologic
and distraction
pain + children + nurse
and limit 2000-2002
and nonpharmacologic
and information (limit 2001-2002)

3893
 83

 160
1888
 288

 5
178

PubMed pain + children  +
nonpharmacologic
and nurse

                                                      24
9

__________________________________________________________________________________________

Urval

Litteraturen har valts utifrån syftet med hjälp av inklutions- och exlutionskriterier och efter en

genomläsning av varje artikelns abstract. Inklutionskriterierna innefattade artiklar som

berörde smärtproblematiken hos barn i skolåldern 6-12 år, dock inkluderades några artiklar

där även yngre och äldre grupper ingår. Artiklarna  beskrev inte en specifik typ av smärta utan

berörde olika smärttyper som var en konsekvens av  behandling, ingrepp eller sjukdom.

Majoriteten av artiklar berörde dock smärtproblematiken vid perforeringen av huden med en

kanyl. Artiklarna baserades på empiriska undersökningar samt några litteraturstudier om

ickefarmakologiska metoder i behandlingen av smärta. I litteraturen beskrevs barn som

vårdades på olika platser: hemma, på vårdcentraler eller sjukhus. Detta arbete fokuseras på

barn i sjukhusmiljö. Eftersom föräldrarna är en viktigt trygghetskälla för barn, och deras

involvering i omvårdnaden under barnets sjukhusvistelse är betydande, har även deras

synpunkter och roll beaktats. Artiklar som enbart handlade om farmakologisk behandling och

smärtskattning samt artiklar rörande barn med psykiska handikapp exkluderades. Sökningen

begränsades till 1990- talet. Fyra äldre böcker användes på grund av stor relevans i ämnet. .

Tabell 2 redovisar analyserad litteratur.
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Tabell 2. Översikt av litteraturen_________________________________________________

Fötfattare/            Informanter          Studietyp               Syfte
År_________       antal/ålder____________________________________________________

Arts & Abu-Saad,
1994.

Bullock &
Shaddy, 1993.

Carlson et al, 2000.

Chen, Joseph &
Zeltzer, 2000.

Chen, Craske et al,
2000.

Dahlquist  et al,
2002.

Jonas &
Worsley-Cox
2000.

Lal, et al, 2001.

Liossi, 1999.

McGraph & Hillier,
1996.

Nilsson, 1997.

Pölkki et al., 1999.

Pölkki et al., 2001.

180 barn
4-16 år

113 barn mellan 7
och 17 år

384 barn mellan 4
och 18 år.

53 referenser

55 barn, mellan 3
och 18

Barn från 6 –8 år
och deras föräldrar

Ej vetenskaplig

27 barn mellan 4
och 8 år.

Barn upp till 15 år

78 referenser

104 föräldrar till
barn mellan 1 och
13 år.

20 barn mellan
7och 11 år.

162 sjuksköterskor

Klinisk studie

Klinisk studie

Klinisk studie

Litteratur studie

Klinisk studie

Klinisk studie

Litteraturstudie

Klinisk studie

Litteraturstudie

Litteraturstudie

Klinisk studie.

Klinisk studie

Klinisk studie

Jämföra effektiviteten av EMLA med musik
distraktion

Observera om lindring av oro och ökning av
patientens samarbete minskar behovet av
sedering.

Forska om sjuksköterskans användning av
ickefarmakologiska  metoder  under
smärtsamma procedurer.

Beskriva olika behandlingsmetoder hos barn

Utvärdera barnens smärtsvar på psykologiska
interventioner.

Evaluera den omedelbara och den senare
förekommande effekten av distraktionen

Varför behövs information?

Undersöka effektiviteten av distraktionsterapi
som coping strategi under venpunkyionen hos
barn  och uppskattningen av behovet av
EMLA hos barnpatienter hos.

Presentera  olika smärtlindringsmetoder för
barn med cancer.

Beskriva metoder för smärtlindring hos barn

Bl.a. beskriva föräldrarnas uppfattning om
den pre-operativa informationen jämfört med
deras egna behov av information.

Beskriva smärtupplevelser från barnets
perspektiv.

Undersöka om sjuksköterskor använder icke-
farmakologiska metoder för minskning av
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Pölkki et al., 2002.

Rose, 1997.

Schiff et al,  2001.

Walco et al, 1992.

Tusek & Cwynar,
2000.

211 föräldrar

2 barn

43 barn mellan 4
och 12 år.

13 barn mellan 4
och 16 år.

Klinisk studie

Ej vetenskaplig.

Klinisk studie.

Klinisk studie.

Litteraturstudie

postoperativ smärta hos 8-12 åriga barn.

Beskriva  föräldrarnas utnyttjande av
ickefarmakologiska metoder i
smärtlindringssyfte hos barn.

Praktiskt beskriva strategier som används för
reducering av smärta och stress hos barn.

Utvärdera cognintiva behandlingstrategier i
 smärtbehandlingen hos HIV.

Utvärdera effektiviteten av cognitiva metoder
för lindring av smärta vid JRA.

Beskriva och utvärdera guided imagery
metod.

__________________________________________________________________________________________

Analys

Materialet har analyserats i flera etapper. Först lästes varje artikel i sin helhet ett flertal

gånger. Därefter underströks nyckelord så som till exempel: nonpharmacologic, pain

mitigating, distraction, preparatory information, relaxation, coping mechanism, imagery,

positive reinforcement, emotional support med mera. Artiklarna bearbetades ytterligare

utifrån de funna nyckelorden. Slutligen skapades rubrikerna med ett sammanfattande

ämnesområde som strukturerades i resultatet.

RESULTAT
Under resultatrubriken presenteras data i sammanfattad form, och endast sådan data som har

direkt anknytning till syftet redovisas. Resultatet innehåller rubriker information och

förberedelse, distrahering, känslomässigt stöd, hjälp vid dagliga aktiviteter och miljö,

desensibilisering, positiv förstärkning och guided imagery. Rubrikerna innehåller en neutral

och objektiv beskrivning av ickefarmakologiska metoder och redovisar motstridiga utfall.
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Ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder

Information och förberedelse

I litteraturen beskrevs information och förberedelse som vanliga typer av ickefarmakologiska

interventioner för barn som ska genomgå smärtsamma procedurer. Enligt  Liossi (1999) var

oväntad stress mer ångestprovocerande och svårare att hantera än förväntad och förutsägbar

stress. Adekvat information och förberedelse var stressreducerande och genom det

smärtlindrande för barn. I behandlingen av barn var det viktigt att barnet och dess familj sågs

som en helhet. Både barn och föräldrar behövde stöd, förståelse och information och detta var

en fundamental aspekt i omvårdnaden. Informationen till barnet och familjen skapade en

känsla av ett bra omhändertagande. Det var ett effektivt verktyg som gjorde det möjligt för

föräldrar att delta i vården och ha större kontroll över barnets sjukdom och smärta (Jonas &

Worsley-Cox, 2000; Nilsson, 1997). Enligt Nilsson (1997) kände sig de föräldrar som inte

hade informerats tillräckligt oroliga  för att något skulle ”gå snett” och för hur barnet skulle

reagera.  Att få föräldrar att känna sig trygga  och därigenom förmedla trygghet till sitt barn

bygger delvis på att den vuxne behärskar tillvaron, och det gör man bättre om man känner sig

välinformerad och beredd på vad som kommer att hända barnet.

Förberedelsen kunde bestå av följande komponenter: introducering, utvecklingsanpassad

information om vad som skulle ske och hur det skulle kännas, visning av utrustning och en

praktisk övning på bland annat en docka samt diskussion om barnets känslor och tankar kring

proceduren. En adekvat och effektiv information borde inkludera sensoriska och procedurala

element. Procedurala element inkluderade en beskrivning av stegen i proceduren. Den

sensoriska informationen involverade en beskrivning av de upplevelser patienten kommer att

ha (Liossi, 1999). Barn i skolåldern behövde mycket information om sin behandling. Deras

psykiska mognad och sofistikerade språk gjorde att de kunde förstå sambandet mellan orsak

och verkan (Lal, Celland, Phillips, Taub & Beattie, 2001; Pölkki, Pietilä & Rissanen, 1999).

Barn som inte hade informerats och förberetts inför kommande procedurer kände bland annat,

på grund av sina felaktiga fantasier, mycket rädsla:

           I felt awfully nervous the first time, it hurt real bad… I did it because what they

           did was so strange, that I didn`t know at all how it supposed to be done and how

           much it was going to hurt (Pölkki et al., 1999, s. 24).
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Däremot hade barn som erfarit liknande medicinska procedurer tidigare samt de barn som

hade lärt sig copingmetoder lättare för att handskas med rädslan och kunde bättre bemästra

situationer som involverade smärta: ” But when I learned , the second time, not to be nervous

about it att all, it hardly hurt at all” (Pölkki et al., 1999 s. 25).

I flera studier (Pölki et al., 2001; Pölkki, Vehviläinen-Julkunden & Pietilä, 2002) visade det

sig att den information som skulle förbereda barnen före ingreppet inte var komplett. Barnen

visste till exempel inte hur lång tid proceduren skulle ta och vilka personer som de skulle

möta. Den sensoriska informationen om hur det skulle att kännas var också bristfällig. Även

föräldrarna hade fått en bristfällig information om ingreppet och smärtlindringsmetoderna.

Resultatet av flertal studier (Jonas & Worsley-Cox, 2000; Nilsson, 1997;  Pölkki et al., 2002)

visade på att  föräldrarna  strävade efter både verbal och skriftligt information i form av

broschyrer, möjlighet till telefonsamtal och undervisningsfilm. De ville ha kunskap om hur

smärta kunde bedömas och vilka symtom som borde iakttagas. Föräldrarna ville även ha

bättre information om medicinering och dess konsekvenser samt större kunskap om

smärtlindring på ickefarmakologisk väg. En god och systematisk information minskade oron

och gav lugnare barn och föräldrar. I en undersökning av Pölkki, Vehvilainen-Julkunen och

Pietilä (2001) visade det sig att enbart 51% av de undersökta sjuksköterskorna använde

böcker, instruktionsfoldrar och demonstration under förberedelsefasen. Instruktionsvideo

visades mer sällan och endast 4% av sjuksköterskorna gjorde ett besök på en kirurgisk

avdelning i förberedande syfte. Studien visade även att skolbarn erhållit mer information än

yngre barn. Hälften av barnen fick information om att det utöver medicinsk hjälp även finns

ickefarmakologiska metoder som kunde lindra deras smärta. Endast 25% av sjuksköterskorna

förvissade sig om att barnet hade förstått informationen (Pölkki et al., 2001).

Distrahering

Forskarna Lal et al. (2001) har gjort en undersökning som hade för avsikt att utvärdera

distraktion som en copingstrategi före och efter en venpunktion hos barn och bedöma behovet

av EMLA-salva hos dessa patienter. EMLA är en bedövningsalva av prilocain och lidocain

(Lunell, 1995). Barnen delades i två grupper där den ena gruppen fick EMLA applicerad en

timme före ingreppet och den andra gruppen fick en placebosalva. Alla barn fick information

om proceduren som anpassades till barnets ålder och språknivå. Sensorisk information i

undersökningen innehöll en förklaring av den känsla patienten skulle uppleva. Den

procedurala informationen var att praktiskt demonstrera det som kommer att hända, till
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exempel känna hur det är att ha en stas på armen eller applikation av ett kallt

desinfektionsmedel på huden. Distrahering inkluderade barnets placering i mammans knä

eller i hennes närhet. Barnet bads att räkna till fem, att andas in och ut samtidigt som det

blåste på en väderkvarn. Efteråt fick barnet beröm för hur bra det kunde blåsa. Proceduren

upprepades till dess att venproverna var klara. Forskarna fann ingen signifikant skillnad

mellan hjärtrytmen, oxygensaturationen eller smärtan mellan grupperna. Detta antydde att

distrahering under smärtsamma procedurer som venpunktion hos barn kan användas som en

bra coping-strategi och att vissa barn ej har stor nytta av salvan i den situationen på grund av

rädsla och oro. Skillnaden i smärtupplevelsen kunde vara mångfaldig och bero på barnets

ålder, orons intensitet och tidigare erfarenheter, sjuksköterskans skicklighet och

distaheringsmetoden. Resultatet kunde även påverkas av placeboeffekten (Lal et al., 2001). En

liknande undersökning gjordes av Arts och Abu-Saad (1994), resultaten visade sig dock bli

annorlunda. Syftet med denna studie var att bedöma om musiken hade lika bra effekt för

smärtlindringen som EMLA-salvan. Barn i åldrarna 4-16 fick en ”blind” applicering av

EMLA, placebo eller fick lyssna till musik genom hörlurar. Resultatet tydde på att salvan var

effektivare vid smärtlindring i jämförelse med musikdistraktion. Äldre barn hade inte visat

betydande skillnader i smärtuppfattning oavsett vilken metod som användes (Arts & Abu-

Saad, 1994). Distraheringen med ett kalejdoskop hade heller inte visat sig påverka

smärtupplevelsen hos barn oavsett deras ålder (Carlsson, Broome & Vessey, 2000). Resultatet

kunde bero på att kalejdoskopet inte fångade barnens uppmärksamhet tillräckligt, att

personalens och föräldrarnas omhändertagande av barnen i kontrollgruppen var av hög

kvalitet, att det togs för lite hänsyn till barnets vilja att använda kalejdoskop eller att

sjukhusvistelsen var en akut händelse som gjorde att  barnen blev ledsna. Förväntad insättning

av kanyl kunde också öka ångesten ytterligare och förstärka smärtupplevelsen. Tredjedel av

barnen i den undersökningen hade kronisk smärta och det är möjligt att de redan hade

utvecklat andra coping-strategier (Carlsson et al., 2000). I de båda sistnämnda

undersökningarna hade forskarna funnit att yngre barn var mest rädda, visade mest oro och

skattade sin smärta högre än äldre barn oavsett smärtlindringsmetod (Arts & Abu-Saad, 1994;

Carlsson et al., 2000).

I en studie av Dahlqvist et al. (2002) utvärderades distraktionens betydelse för smärtlindring.

Barn med onkologisk, hematologisk eller immunologisk sjukdom följdes under nio

sticktillfällen. Sticken var intramuskulära, i venport eller intravenösa. Som distraktor

användes interaktiva leksaker som gav barnen varierande sensorisk stimulering för att de inte
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skulle bli uttråkade. Undersökningen resulterade i slutsatsen att metoden var effektiv för

lindring av oro, rädsla och smärta. De undersökta barnen hade visat en signifikant nedsättning

av oro och rädsla under distraktionen. Sjuksköterskan som utförde de medicinska

procedurerna samt föräldrarna noterade att barnen blev mer tillmötesgående om distraktionen

gavs trots att graden av respons varierade hos samma barn vid olika tillfällen. Detta visade att

metoden kunde vara begränsad beroende på barnets ålder, dagsläge, leksaksval, tidigare

erfarenheter som bland annat antal nålstick. De barn som blev stuckna flera gånger under

samma tillfälle behövde mer stöd och ledning för att klara proceduren. Slutsatsen visade

också att vissa barn vid upprepade nålstick framgångsrikt kunde använda en inlärd

distraktionsteknik flera månader senare. Närvaro av stressade föräldrar påverkade barns

förmåga att ta till vara interventionen (Dahlqvist et al., 2002).

En bra utförd distrahering krävde barnets fulla uppmärksamhet på något annat än smärtan och

var en aktiv process som kunde minska det neurogena svaret vid vävnadsskada. Barnet

glömmde inte sin smärta utan kunde reducera upplevelsen av den. Föräldrar och

vårdpersonalen kunde hjälpa barnet att koncentrera sig fullständigt på någonting annat än

smärtan. Forskarna McGrath och Hillier (1996) kom fram till att musik, ljus, färgrika och

taktila leksaker samt sötsaker, var effektiva koncentrationsfångare för mindre barn.

Konversation, spel, dataspel, intressanta filmer samt att räkna och visualisera var däremot

effektivare för skolbarn och ungdomar. Enligt Pölkki et al. (1999) kunde barn själva för att

lindra smärtan använda metoder som avslappning, vila eller rätt kroppsställning. De kunde

även titta åt ett annat håll, blunda eller tänka på något annat. Ett av barnen tänkte att den

smärtsamma proceduren det utsattes för var viktigt för att det skulle må bra i framtiden.

Shiff,  Holtz, Peterson och Rakusan (2001) undersökte om smärta vid nålstick hos  barn med

HIV-infektion kunde påverkas genom cognitiva metoder som distrahering. Efter att EMLA

hade applicerats fick föräldrar och barn information om dessa metoder. Proceduren

demonstrerades på en docka och barnet fick öva sin förmåga att andas djupt genom att blåsa

bubblor eller vindhjul. Barnet introducerades även i vilket ansvar (”jobb”) som barnet hade

under proceduren, bland annat att hålla armen stilla och fullgöra andningsövningar. Barnet

fick välja var det ville sitta samt vilken av distraheringsmetoderna som leksaker, böcker,

musik eller bubblor som skulle användas. Genom det anpassades utformningen av

procedurerna efter barnets önskemål, ålder och utveckling. Föräldrarna kunde hjälpa till

genom att medverka när barnet skulle andas djupt och ge verbal belöning eller stickers och
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färgrika lindor. Både barn och föräldrar blev ombedda att tillämpa metoden i ett rollspel.

Forskarna fann att den introducerade metoden kunde förkortas under nästa undersökning men

den var ändå lika effektiv. Rapporterad smärta hos barn samt oro både hos barn och föräldrar

hade minskat betydligt. Resultatet grundade sig på beteendeobservationer hos barn, muntligt

rapporterad smärta samt föräldrarnas orosnivå. Yngre barn hade visat större obehag och

orosbeteende och rapporterat mer smärta än äldre. Distraheringinterventionen hade lett till en

betydande minskning av oro och smärtrapportering. Fastän varken oro eller smärta minskade

märkbart under första proceduren, kunde betydande minskning observeras under de följande

procedurerna. Resultatet talade för att en multikomponent behandling som omfattar både

bedövning med salva och cognitiva-strategier bör tillämpas för bästa reducering av rädsla, oro

och smärta hos barn. Studien fann även andra betydelsefulla aspekter; till exempel att barn

som visat motstånd blev lugnare och samarbetsvilligare och att behovet av fysiska ingrepp

från de vuxna eliminerades. Slutligen hade de flesta av barnen önskat EMLA i kombination

med distraktorer som bland annat såpbubblor (Shiff et al., 2001). Liknande resultat om

EMLAs begränsade effektivitet stämmer överens med Pölkkis et al. (1999) studie där barn

som enbart fick bedövning tyckte att salvan hjälpte mycket men den eliminerade inte helt och

hållet smärtan.

En annan undersökning hade som syfte att bedöma om en minskning av smärtupplevelse och

oro kunde vara relaterat till psykologiska interventioner använda under en lumbal punktion.

Resultaten från undersökningen visade att den bästa effekten uppnåddes med de barn som var

mest oroliga inför undersökningen. Studien visade tydligt att smärta associerar till barnets

rädsla och oro under proceduren. Barn och föräldrar som bedömde att de hade stor oro

skattade även smärtan högt. Barn med låg smärttröskel och som distraherades visade mindre

oro efter proceduren och deras blodtryck var lägre än hos  barn med liknande smärtkänslighet

som icke distraherats. Barnen i den icke distraherade gruppen var även mer oroliga långt efter

punktionen (Chen, Craske, Katz, Schwartz & Zeltzer, 2000).

Känslomässigt stöd

Bra omhändertagande av vuxna och deras barn skapde trygghet och tillit. Sjuksköterskor

kunde stödja barnen känslomässigt genom att vara med barnet, hålla honom/henne i handen,

smeka, prata lugnande och genom att göra det bekväm för barnet. Ett sådant omhändertagande

stärkte både barnens och föräldrarnas förtroende för personalen (Pölkki et al., 2001).
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Välinformerade och väl omhändertagna  föräldrar och barn kände sig lugna, väl bemötta och

ompysslade:

          Personalen var överlag väldigt bra. Talar direkt till barnet så det känner sig viktigt och

          betydelsefullt. Förklarar allt väldigt enkelt. (…) Hon gav min lilla killen en

          kudde. Hon strök honom över håret. Sånt betyder mycket för mig, en orolig mamma.

          (Nilsson, 1997.s. 23).

Enligt barnens berättelser hade närvaron av föräldern ökat känslan av trygghet, hjälpt barnen

att slappna av och bli mindre oroliga (Pölkki et al., 1999).

Hjälp vid dagliga aktiviteter och miljö

Hjälp vid dagliga aktiviteter beskrevs av sjuksköterskor som den vanligaste formen av de

ickefarmakologiska smärtlindringsmetoderna. Att hjälpa barnet vid förflyttning eller när det

tvättade sig kunde lindra smärtan. Över hälften av de sjuksköterskor som ingick i studien var

medvetna om miljöns betydelse för smärtlindring. De försökte minimera starka ljud så att

barnet kunde få vila, bibehålla bra klimat i rummet (temperatur, frisk luft), och förse barnet

med dess favoritsaker. Dekoration av avdelningen ansågs också ha betydelse i

smärtbehandlingen (Pölkki et al., 2001; Pölkki et al., 2002).

Desensibilisering

Ett barn med stark rädsla för procedurer visade det genom att sparka, skrika och inte vilja

samarbeta. Desensibilisering kunde då vara en bra metod som hjälpte till att reducera den

känslan.  Desensibilisering involverade stegvis ökande exponering för att befrämja stimulus

över längre tid medan ångest och rädsla hölls kvar på samma nivå och successivt försvagades.

Hela händelsen var då mer hanterbar för barnet, och genom känslan av att ha kontroll över

den svåra situationen ökade barnets självkänsla och trygghet. Om barnet  till exempel kände

oro inför injektioner kunde det först titta på en spruta och sedan röra vid den. Om barnet inte

visade rädsla kunde det bekanta sig med kanyler och slutligen göra injektioner på dockor och

nallar (Chen, Joseph & Zeltzer, 2000; Rose, 1998).

Positiv förstärkning

Denna strategi byggde på att barnet fick belöning efter en genomgången behandling. Barn

belönades för positiva beteenden eller för att de stod ut med behandlingen. Belöningen kunde
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inkludera bland annat stickers, leksaker, glass eller verbal belöning och gavs omedelbart efter

en fullgjord procedur. Barn straffades inte om de vägrade samarbeta. Meningen med

belöningen var att ändra fokus från den upplevda smärtan till en trevlig händelse (Chen,

Joseph & Zeltser,  2000; Pölkki et al., 1999).

Guided imagery

Guided imagery var en metod av avledning och koncentration i vilken sjuksköterskan eller

föräldern guidade barnet till olika livfulla och positiva minnen. Det kunde vara en film, en läst

bok eller fysisk aktivitet som barnet ansåg vara en trevlig upplevelse. Ju mer ett barn lyckades

visualisera och komma ihåg den positiva upplevelsen desto mer vändes barnets

uppmärksamhet från smärtan och genom det kunde smärtans intensitet  och oro reduceras

(McGrath & Hillier, 1996; Walco, Varni & Ilowite, 1992). Vissa  symptom och sjukdomar

var mer påverkbara av denna metod än andra. Bra svar för guided imagery behandling hade

uppnåtts med stressrelaterade symtom som huvudvärk samt andra typer av akut och kronisk

smärta. Kombinationen av musik med guided imagery underlättade barnets fokusering på

positiva tankar och fantasier (Tusek & Cwynar, 2000).

Guided imagery var en av de metoder som forskarna Bullock och Shaddy (1993) använde

under en endomyocardial biopsi med pediatriska patienter. Barn som hade genomgått en

transplantation av hjärtat utsattes vanligen för mellan 8-32 biopsiundersökningar under ett års

tid. Detta var mycket påfrestande och väckte oro både hos barn och föräldrar. Forskarna hade

utarbetat ett program som lärde barnen att använda sig av relaxation och visualiseringteknik

under ett biopsiingrepp. Målet med programmet var att minska oron och få patienten att aktivt

samarbeta under proceduren samt att minimera sedering. Både barn och föräldrar fick en

grundlig information om vad som skulle ske före transplantationen och mycket mer detaljerad

tre dagar efter. Informationen innehöll en beskrivning av proceduren och hela familjen fick

bekanta sig med bland annat medicinska instrument. En sjuksköterska berättade om hur det

skulle kännas att få lokal bedövning. Både föräldrar och barn hade fått se bilder som visade

biopsi och ritningar gjorda av barn som har genomgått samma undersökning. Barn

informerades också om att de skulle få en sederande medicin för att lättare kunna slappna av.

Under fjärde dagen introducerades ickefarmakologiska metoder som visualisering, andning

och relaxation. Undervisningen och träningen av de teknikerna övades av barn och föräldrar

under fyra dagar. Efteråt kunde patienten själv välja den mest tilltalande metoden. Under

undersökningen mättes kontinuerligt blodtryck,  syresättning och EKG.  Sjuksköterskan satt
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hos barnet under hela undersökningen och hjälpte barnet att använda den valda metoden.

Resultatet visade tydligt att metoder som information, relaxation, visualisering  och guided

imagery framgångsrikt kan användas för att minska barnens oro och rädsla samt öka deras

kontroll. Alla barn rapporterade att de kunde återvända till skolan direkt efter biopsi. Tack

vare de använda metoderna hade barnens upplevelse av undersökningen varit positiv. Efter

den tredje undersökningen ville inget av barnen fortsätta med sederingen. Barn använde sig,

vid olika stadier under proceduren, av en kombination av metoder. Denna undersökning

visade att barnen effektivt kontrollerade sin smärta. Detta bekräftades även av barnens

normala hjärtrytm och blodtryck (Bullock & Shaddy, 1993). Djupandning och avslappning

kunde lättare uppnås om barnet visualiserade vissa ledtrådar, till exempel låtsades att blåsa

upp en ballong (Chen, Joseph & Zeltzer, 2000).

Guided imagery metoden visade sig vara användbar även för barn med smärtor relaterade till

Juvenil Reumatoid Artrit (JRA). Målet med denna metod, som användes av Walco et al.

(1992), var att modifiera den subjektiva upplevelsen av smärta. Först fick barnen lära sig

muskelavslappning och meditativ andning som bestod av mellandjupa andetag som sakta

andades ut genom munnen. Senare fick barnen en introduktion till guided imagery och blev

uppmuntrade att visualisera en trevlig händelse som de uppfattade som smärtfri. Genom att

ställa frågor hjälpte terapeuten barnen att hålla visionen detaljerad och mångsidig. I början

skulle de se sig själva som aktiva deltagare inte observatörer i denna scen. Vidare användes

inre bilder och metaforer till exempel om barnet beskrev smärtan som  ”het”  då kunde den

visualiserande bilden vara en brinnande fackla i barnets knä. Visualiseringen frambringade

fokusering på facklan som slutligen släcktes. Annat alternativ var visualisering av färger.

Barnen beskrev vilka färger som de förknippade med smärta. Sedan fick de försöka att få de

smärtrepresenterande färgerna att försvinna ur färgskalan. Barnen blev även ombedda att

praktisera denna övning på egen hand och fick en kassett med guided imagery program.

Barnens smärta och beteende  följdes sedan upp under ett års tid. Resultatet stödde tanken att

kombinationen av guided imagery med farmakologisk behandling minskar smärtan. Barnens

aktivitetsnivå och funktionella status hade ökat under denna tid och smärtupplevelser hade

reducerats (Walco et al., 1992).
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Resultatsammanfattning

Resultatet redovisar forskningsrön om ickefarmakologiska metoder som används i

smärtlindringssyfte hos barn i åldrarna 6-12 år. Arbetet fokuserar på metoder som

information, förberedelse, distraktion, känslommässigt stöd, desensibilisering, guided

imagery, hjälp vid dagliga aktiviteter och positiv förstärkning. Beteendemetoder som

avslappning eller relaxation, betraktas här som en del av dessa metoder. Resultatet tydliggör

att metoderna kan vara både effektiva och ineffektiva beroende på hur bra de har anpassats till

barnets förutsättningar och behov. Adekvat använda har ickefarmakologiska metoder visat sig

vara ett välfungerande komplement till medicinsk behandling och ledde till minskad smärta

och sederingsbehov. Skolbarn som kommer till sjukhuset har olika bakgrund och

livserfarenhet; en del har varit i kontakt med sjukvården tidigare men för andra är det första

mötet. Detta ställer krav på sjuksköterskans handlande där bemötande, förhållningssätt och

behandlingsmetoder bör anpassas individuellt. Ett barn är en del av sin familj och föräldrarna

är ofta involverade i barnets omvårdnad. Kunskap om sjukdom och olika

smärtlindringsmetoder kan öka barnets och föräldrarnas aktivitet och kontroll över

situationen. Detta ökar tryggheten hos både barn och föräldrar, reducerar stress och oro och

genom det kan barnets smärtupplevelse lindras.

Diskussion

Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att belysa några ickefarmakologiska metoder som kan användas

för smärtlindring hos skolbarn. Litteraturstudier ansågs vara en bra metod för att skaffa

kunskap i det valda området och få en bra förförståelse för barnens situation i mötet med

sjukvården samt kunskap om farmakologiska och ickefarmakologiska metoder. Den

kunskapen kan senare ligga till grund för empirisk forskning.

Svårigheten i metoden var relaterad till sökningen. Det fanns inte många artiklar som enbart

beskrev den valda åldersgruppen. Validiteten i arbetet är dock uppnådd genom att mätmetoder

i den genomlästa litteraturen anpassades till barnens olika åldrar och skillnaderna mellan

äldre och yngre barn redovisades i artiklarna. Genom det kunde adekvata data väljas och

beskrivas utifrån skolbarnens perspektiv. Resultatet baseras på 16 vetenskapliga engelska och

svenska artiklar. Två icke vetenskapliga artiklar används eftersom deras relevans var av stort

värde för detta arbete.
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Jag valde att inte koncentrera mig på en specifik smärttyp eller procedur. Detta val innebar

både fördelar och nackdelar. Styrkan i detta val ligger i den breda kunskapen om

smärtproblematiken och hur smärtan vanligen kan lindras genom komplementära

ickefarmakologiska metoder. Eftersom resultatet har visat att metodernas effektivitet varierar

beroende på olika faktorer bland annat barns livserfarenhet vare det intressant att rikta fokus

på ett mer avgränsat smärtområde. Med det menas till exempel smärtproblematik vid

venpunktion enbart hos barn med reumatism eller cancer. Detta kunde resultera i mer

specificerat kunskap som kunde leda till utveckling av mer anpassad metod till just de barnen.

Resultatet visar bland annat hur metoderna kan utföras. Min erfarenhet tyder på att

sjuksköterskor saknar kunskap om ickefarmakologiska metoder och ibland underskattar dess

betydelse. Detta återspeglas i forskningen som visar att bara hälften av sjuksköterskorna

medvetet använde sig av dessa metoder (Pölkki et al., 2001). Tanken med min noggranna

beskrivning av metoderna är att läsaren lättare skall kunna skaffa sig en uppfattning om hur

metoderna kan genomföras i eget kliniskt arbete.

Resultatdiskussion

Resultatet av studien visar att under det sista decenniet har vetenskapen börjat fokusera på den

tidigare missförstådda problematiken om smärta hos barn. Många av de myter som var

grunden till underbehandlingen av smärta har blivit ifrågasatta. Nu vet vi att barn precis som

vuxna kan uppleva olika typer av akut, kronisk och neurogen smärta. Barn  i skolålder kan

kvalitativt beskriva sin smärta och deras språkurval baseras på tidigare erfarenheter. De är

kapabla att reflektera över sin situation och kan skatta sin smärta med hjälp av olika skalor.

Smärta är ett komplicerat fenomen. Barnets perception av smärta beror på komplexa

fysiologiska och psykologiska faktorer som barnets förväntningar, kulturella bakgrund,

uppfostran, mognadsnivå och de vuxnas förhållningssätt. Eftersom smärtan inte relaterar

enbart till graden av en vävnadsskada bör en adekvat smärtbehandling innebära mer än en

farmakologisk behandling. Ickefarmakologiska metoder är nödvändiga för att mildra den

smärtupplevelse som påverkas av barnets cognitiva-, beteende- och emotionella faktorer.

Barnets cognitiva utveckling, förståelse för vad som händer och kommer att hända,

möjligheten till kontroll och medbestämmande, känslor, meningen de tillskriver situationen

och deras kunskap om smärtlindringsstrategier är betydelsefull för barnets smärtupplevelse.
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Det är värdefullt och nödvändigt att i mötet med barn ha kunskap om hur barn tänker kring

olika frågor i respektive åldersgrupp. Då kan vi först mildra missförstånd och möta barnen på

ett mer empatisk och bekräftande sätt. Eriksons (1985) teori som presenterades i detta arbete

beskriver utvecklingsnivå hos skolbarn samt deras cognitiva förståelse av sjukdom och

smärta. Denna kunskap har enorm betydelse i sjuksköterskans möte med barn. Förståelse för

barnets cognitiva utveckling bör forma sjuksköterskans agerande i alla sammanhang som till

exempel val av distraheringsmetod, graden av bestämmande över barnet, förberedelseform

och även valet av den medicinska behandlingen. Att ålder och barnens cognitiva utveckling är

viktiga variabler vid smärtlindringen hos barn har även genomgående framkommit i artiklarna

(McGrath & Hillier,1996; Shiff et al., 2001; Lal et al., 2001).

Stor vikt i denna studie har jag lagt på information eftersom det är en fundamental aspekt när

det gäller omvårdnaden av barn. Studien har visat att det fanns ett stort behov av varierande

information bland både barn och föräldrar och att det fanns olika informationsformer som bör

anpassas individuellt. Från de analyserade artiklarna samt litteraturen framgår tydligt att brist

på information leder till ökad oro, rädsla och ökad smärta. Där framgår också att  känslor och

smärtupplevelser är beroende av varann och rädsla kan därmed  frambringa mer fysiskt och

känslomässigt lidande än själva ingreppet. Därför tycks det vara enorm viktigt att en

sjuksköterska gör en noggrann smärtbedömning för att identifiera både de primära nociceptiva

och situationsbetingade faktorer som påverkar barnens smärtuppfattning. Utifrån den

bedömningen kan hon senare anpassa informationsnivån till barnets kapacitet. Under

artikelgranskningen, var det mest häpnadsväckande för mig det faktum att enbart en liten del

av sjuksköterskorna förvissade sig om att barnen förstod den givna informationen (Pölkki et

al., 2001). Speciellt dålig och inte komplett var informationen om ickefarmakologiska

metoder. Egen erfarenhet och kunskap hämtad från litteraturen tyder på att bristfällig

information till barn försvagar deras ställning,  leder till inaktivitet och berövar dem chansen

att samarbeta. Osäkerhet och felaktiga fantasier skadar barnet genom att de kan förstärka

rädsla, ångest och därmed smärtupplevelsen. Att få vara aktiv och samarbeta har en stor

betydelse för ett barn. Det är viktigt att barnet  får bestämma när någonting skall göras eller

när det vill ha en paus. Men det är även viktigt att graden av bestämmande ej överskrider

barnets förmåga eftersom detta kan skapa känslan av övergivenhet och öka ångesten.

Resultatet i denna studi tyder på att flexibilitet i valet av metoder som distrahering har stor

betydelse för metodernas verkningsfullhet. Flexibilitet är nödvändig eftersom samma
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strategier inte är effektiva vid alla typer av smärta och i alla situationer. Distrahering med

kalejdoskop och musik har dåligt fångat barnens uppmärksamhet (Carlsson et al.,2000; Lal et

al., 2001) medan bättre åldersanpassade, varierande och av barnen utvalda interaktiva

leksaker ledde till betydande nedsättning av oro och smärta (Dahlqvist et al., 2002).

Distrahering kan vara en billig och verksam metod om sjuksköterskan är lyhörd för barnens

möjligheter och önskemål. Resultatet av flertal studier (Chen et al., 2000; Shiff et al., 2001)

visar även på att den bästa effekten av distraheringsmetoder uppnåddes med just de barn som

visade mest oro. Anmärkningsvärt är resultatet som visar att barn som skattade sin oro högt

även skattade smärtan högt. Svårigheten i att utvärdera metoden kan ligga i varierande

variabler. Trots att barnen blev utsatta för samma typ av behandling hade de olika

erfarenheter, kom från olika sammhällsgrupper och kulturer samt led av varierande

sjukdomar. Sådana viktiga variabler kunde påverka validiten i de undersökningarna.

En annan metod som kan öka trygghet och välbefinnande är känslomässigt stöd. Enkla

åtgärder som att hålla i handen, rätta till kudden eller anpassa ljusstyrkan har visat sig ha

enorm betydelse. Känslan av att sjuksköterskan verkligen bryr sig om barnet är mycket viktig.

Metoden  tycks inte minska smärtan men hjälper barnet att stå ut med den. Jag har inte funnit

artiklar som mer utförligt berörde detta ämne. Möjligtvis skulle andra sökord använts som

mer inriktat sig på detta område.

I litteraturen presenterades positiv förstärkning som en form av belöning efter procedurer.

Enligt min erfarenhet är denna metod flitigt använd bland sjuksköterskor, tandsköterskor och

tandläkare. Positiv förstärkning har kunnat motivera barn till att låta sig behandlas upprepade

gånger.

Den metod som jag gärna skulle vilja fördjupa mig i är desensibiliserig. Metoden är mycket

humanitär och framför allt kan den hjälpa barnet att övervinna sin egen svaghet i form av

stark rädsla. Även här kunde andra sökord använts eftersom det inte fanns specifikt beskrivet i

de analyserade artiklarna. Att kunna bättre handskas med rädslan stärker barnets självkänsla.

Enligt FN:s barnkonvention skall vid all behandling som rör barn alltid barnens bästa

framhållas.

Guided imagery har visat sig vara lämpligt att använda på barn i skolålder. Resultatet har visat

att metoden har effektivt minskat oro och rädslan samt ökat barnens kontroll över
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smärtkänslan ( Bullock & Shaddy, 1993). En adekvat användning av guided imagery kan leda

till minskning av sederingsbehov. Resultatet tyder på att äldre skolbarn och ungdomar ofta

föredrar denna typen av hjälp, eftersom deras återhämtning efter proceduren förkortas. Guided

imagery skiljer sig från vanlig avledning genom att här tar barnet initiativet och styr vad det

vill tänka på. Sjuksköterskan stödjer barnet genom att ställa neutrala frågor och hjälper det att

hålla fast vid sin fantasi. För att sjuksköterskor skall kunna tillämpa metoden praktiskt

behöver de dock få någon form av utbildning eller kurs i guided imagery.

Vid ett samtal med smärtsjuksköterskan Berit Finnström bekräftades att ickefarmakologiska

metoder är betydelsefulla för en effektivt smärtlindring hos barn. Enligt henne är det viktigt

med bra läkemedelsbehandling speciellt i början av smärtan men den bör alltid kombineras

med omvårdnadsriktade åtgärder och här bidrar ickefarmakologiska metoder till en bra grund.

Hennes framtidsvision är att sjuksköterskor skall ligga ett steg före i smärtlindringen hos barn

genom att bättre planera och utarbeta ickefarmakologiska smärtlindringsprogram.

Konklusion

För att kunna förstå barns komplexa situation krävs kunskap om exempelvis fysiologiska,

psykologiska och miljömässiga faktorer som kan påverka och inverka på barns situation och

hur den upplevs vid smärtsamma behandlingar och procedurer. Enligt FN:s barnkonventionen

är barn jämfört med vuxna mer sårbara på grund av bristande autonomi, och att de utifrån

ålder och livserfarenhet inte alltid förstår situationen och dess konsekvenser. Barn behöver

därför särskilt omvårdnad och stöd. Ett lugnt, tryggt och motiverat barn samarbetar. Den

aktiviteten skapar en känsla av kontroll över det som skall hända och det kan öka barnets

smärttröskel. Det är mycket viktigt att mildra barnens rädsla och ångest som kan förstärka den

subjektiva smärtupplevelsen hos barn. Ickefarmakologiska adekvat använda metoder har visat

sig kunna påverka barnens perception av smärta samt vara en bra grund till en förtroendefull

relation mellan barnet och sjuksköterskan. Att bli fasthållen och samtidigt utsatt för smärta är

mycket kränkande. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att se till att sådana situationer inte

uppstår.

Vi vuxna bör komma ihåg att de erfarenheter som ett barn har med sig när det lämnar

sjukhuset, kommer att finnas kvar vid nästa besök och påverka det. Jag anser därför att

ickefarmakologiska metoder är en viktigt del i behandlingen av barns smärta. Mer forskning i
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detta ämne kan leda till ökad kunskap bland sjuksköterskor. Metoderna kan då bättre anpassas

till barnets förutsättningar och bli grunden till en långsiktig och preventiv omvårdnad.
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