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ABSTRACT

Children experience pain but cannot always express it verbally. As a nurse you can always
come in contact with children in pain, which makes it important to have fundamental
knowledge, and understanding how to assess children’s pain.

The aim of this study was to understand how infants, toddlers and preschoolers express pain.
Furthermore how the nurse assess children’s pain, and what instruments there are to use in
this task.

A literature review was chosen for this study. The search of literature was carried out from the
databases Cinahl, PubMed and SweMed+. Twenty two articles were selected, read and
analysed by the two authors.

The result of  the study is that children express pain in different ways. It is important for the
nurse to be aware of children’s different expressions for pain both physiological and
behavioural. Pain expression are individual, and must be assessed from each individual child
and the background information which is available. In the pain assessment the nurse can use
different pain scales. The study points out the importance that children’s pain is correctly
assessed. To do that, the nurse must be observant and believe in the child’s expression of pain
and use knowledge and experience.
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INLEDNING

Smärta är en subjektiv upplevelse, ingen kan säga att det inte gör ont. Det är bara individen

själv som vet hur det känns. Smärta finns när någon uttrycker den och i de flesta fall då

verbalt. Det är dock viktigt att tänka på att alla inte kan uttrycka sig verbalt, däribland

spädbarn (0- 18 månader) samt en del småbarn (1½- 3 år). Att barn inte kan meddela sig

verbalt lika bra som vuxna för att beskriva sin smärta, innebär att smärtbedömningen för barn

skall vara anpassad till dem (Olsson & Jylli, 2001). En bra smärthantering startar med att

sjuksköterskan verkligen tror på den smärta som barnet uttrycker och sedan arbetar

tillsammans med barnet och föräldrarna för att få kontroll över smärtan. Sjuksköterskan

företräder barnet och behöver utveckla sin skicklighet och kunskap för att kunna uppfylla

denna funktion (Carter, 1994).

Barn upplever smärta men kan inte alltid förmedla den. Även allmänsjuksköterskor, som inte

har någon påbyggnadsutbildning riktad mot barn och ungdomar, kan möta situationer där de

ska vårda barn. Bland annat kan detta ske på jourcentraler (vårdcentral, akut mottagning). Vi

anser därför att det är viktigt, att förutom grundläggande kunskap i smärta och smärtlindring,

att även allmänsjuksköterskan har en ökad förståelse för hur barns smärta bedöms. Denna

kunskap behövs för att kunna ge de barn vi möter i sjukvården den trygga och säkra vårdtid

som är deras rättighet.

BAKGRUND

Historik
Smärtbedömning och smärtlindring av barn har växlat genom tiden. Redan i de Hippokratiska

skrifterna fanns texter som beskrev barns smärta samt att barn inte hanterade smärta på

samma sätt som vuxna. Gråt var ett tecken på att barnet inte mådde bra och något som skulle

åtgärdas. Omskärelseritualen är en urgammal sed i Assyrien som är smärtsam. Långt tillbaka i

tiden försöktes smärtan som uppstod lindras genom strypning till medvetslöshet. Sättet var

hemskt men redan då fanns det kunskap om att smärtupplevelsen var värre. Under 1700-talet

ansågs det att barn kunde känna smärta och visade den genom gråt. Under 1900-talet förstods

barns smärta utifrån den kunskap som fanns om smärtsinnet. Kunskapen sa att smärtsinnet

inte var helt färdigutvecklat hos barn, och ifall barnet ändå kände smärta skulle den inte

kommas ihåg efteråt. Kring 1960-talet gjordes fortfarande operationer av barn i västvärlden
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utan någon smärtlindring. Fortfarande blir inte barn ordentligt smärtlindrade. Mycket är det på

grund av oro inför vad smärtlindrande läkemedel kan ge för effekt i en barnkropp

(Kristensson- Hallström & Elander, 2001).

Sjuksköterskans styrdokument
I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:5) beskrivs en legitimerad sjuksköterskas

ansvarsområde vilket omfattar både barn, ungdomar, vuxna och äldre som behandlas i öppen

eller sluten vård för en akut eller kronisk sjukdom. Sjukdomen kan vara av somatisk eller

psykisk karaktär. Omvårdnad innebär att sjuksköterskan bland annat skall kunna lyssna,

identifiera, bedöma samt tolka uttryck för smärta och skapa ett förtroendefullt förhållande till

patienten (a.a.). ”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa,

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska

lidande samt ge möjlighet till en värdig död” (SOSFS 1993:17). Omvårdnad innebär också att

skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt ge stöd och hjälp åt

patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer.

Sjuksköterskan har ett primärt ansvar för omvårdnaden och ansvarar för att

omvårdnadsåtgärderna planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras (a.a.).

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård för hela befolkningen (HSL

1982:763). Omvårdnad skall ges på lika villkor utifrån var och ens behov oberoende av ålder,

kön eller etnisk bakgrund (SOSFS 1993:17). Vården skall vara av god kvalitet och tillgodose

patientens behov av trygghet. Behandlingen skall bygga på respekt för patientens

självbestämmande och integritet (HSL 1982:763). I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och

sjukvårdens område (1998:531) anges att sjuksköterskan skall kunna utföra sitt arbete i

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Definition av begreppet barn
Begreppet barn definieras ofta som perioden mellan 0-18 år (Tveiten, 2000). Barn utvecklas

kontinuerligt från födseln fram till den tidpunkt då de kan betraktas som vuxna (Rydelius,

2001). Piaget (1896-1982) var en framstående utvecklingsteoretiker och beskrev barnet som

”en person som genom sina egna aktiviteter i samspel med sin omgivande miljö konstruerar

sin kunskap om sig själv och om omvärlden” (i Tamm, 1996 s. 12).
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Året 1999 godkände riksdagen i Sverige enhälligt FN:s konvention om barns rättigheter.

Regeringen anser att barnkonventionen innebär att se till vad som är bäst för barnet samt att

tillvarata barn och ungas rättigheter och intressen (Regeringskansliet, 2002). En grundpelare i

FN:s barnkonvention är ”barnets bästa” vilket bygger på att barn har fullt och lika

människovärde. Barn behöver stöd för att kunna åtnjuta ett fullt människovärde, speciellt när

de är yngre samt vid sjukdom (Hammarberg, 1994). I barnkonventionen artikel 24 erkänns

barnens rätt till en god hälsa, sjukvård samt rehabilitering (Helleberg, 1994).

Spädbarn 0-18 månader
Ett nyfött barns rörelser är enkla och utgörs av omedvetna reflexer. Detta beror på att

nervsystemet inte är helt färdigutvecklat. Först runt sex månader är rörelserna mer

nyanserade. Utvecklingstakten hos ett spädbarn är snabb både anatomiskt och fysiologiskt.

Under det första levnadsåret tredubblas barnets vikt (Tveiten, 2000).

Småbarn 1 ½– 3 år
Ett småbarn fortsätter sin utveckling av både grov- och finmotorik. Barnet blir stadigare och

börjar nu behärska tumme- pekfingergreppet. I denna period utvecklas språk-, symbol- och

begreppsutvecklingen snabbt. Detta innebär att barnet kan rita och teckna bilder som

representerar något samt börjar förstå och sätta ord på olika situationer och fenomen (Tveiten,

2000).

Förskolebarn 3- 7 år
Förskolebarnets motorik fortsätter att utvecklas och kontrollen över rörelserna ökar efter hand

(Tveiten, 2000). Den sociala kompetensen ökar genom att barnet får större umgänge utanför

familjen. Nu börjar barnet alltmer att fungera som egen individ (Rydelius, 2001).

Definition av smärta
International Association for the study of pain definierar smärta som: ”an unpleasent sensory

and emotional experience which we primarily associate with tissue damage or describe in

terms of tissue damage, or both. The inability to communicate verbally does not negate the

possibility that an individual is experiencing pain and is in need of appropriate pain-relieving

treatment” (http://www.iasp-pain.org/dict.html).
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Smärta är en subjektiv upplevelse som är unik för den enskilde individen. Varje individ

upplever smärta på sitt personliga sätt och även vid likartade omständigheter kommer

smärtupplevelsen att variera från individ till individ. Den kan också variera för den enskilda

individen från tillfälle till tillfällen trots likartade smärtstimuli (Hawthorn & Redmond, 1999).

Varje individ lär in en betydelse av begreppet ”smärta” genom erfarenheter av smärta och

skada tidigare i livet (Carter, 1994; Franck, Smith- Greenberg & Stevens, 2000). Smärtkänsla

är medfödd och kan liknas vid ett signalsystem. Signalsystemet reagerar på kroppsskada och

signalerna innefattar både fysiologiska och beteendemässiga tecken vilka kan tydas av

utomstående (Franck et al., 2000). Smärta är ett symtom, en upplevelse som kommer i

samband med skada eller sjukdom. Smärta kan vara akut och har då en relativt kort

varaktighet. Den kan även vara kronisk och pågår då oftast längre än tre månader (Carter,

1994). Smärta kan även uppträda utan någon påvisbar orsak (SoS-rapport 1994:4). Smärta är

ett av de vanligaste problemen i sjukvården (Husebö, 1991). Smärta är ett flerdimensionellt

fenomen som innehåller fysiska, psykologiska, sociala, kulturella och andliga faktorer

(Hawthorn & Redmond, 1999).

Smärta kan delas in i fyra huvudgrupper utifrån dess karaktär och orsak.

• Nociceptiv smärta är den vanligaste typen av smärta. Den uppkommer då noci-

receptorerna i vävnaden retas av olika stimuli. Nocireceptorerna består av fria nervändar

som i den somatiska vävnaden, muskelskelettsystemet och huden, reagerar på mekaniska

stimuli, vissa kemiska stimuli samt termiska stimuli. I den viscerala vävnaden, inre organ,

reagerar de på stimuli som tänjning, vridning, ischemi, kontraktion samt inflammation

(Werner, 2001).

• Neurogen (neuropatisk) smärta orsakas av aktuell eller tidigare skada i det perifera

och/eller centrala nervsystemet.

• Psykogen smärta orsakas av psykiatrisk sjukdom.

• Idiopatisk smärta innebär smärta där man inte funnit någon orsak trots noggranna

undersökningar (Hawthorn & Redmond, 1999).

Omvårdnad av barn
Den centrala betydelsen i omvårdnaden av barn är helhetsperspektivet. Detta innebär att

sjuksköterskan bör se barn, föräldrar och syskon som en helhet (Tveiten, 2000).
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Barn uttrycker sig inte på samma sätt som vuxna och kan reagera annorlunda vid sjukdom och

smärta eftersom barn inte är kroppsligt och psykologiskt färdigutvecklade. Spädbarn är helt

beroende av att vuxna förstår och tillgodoser deras behov. Småbarn kan uttrycka sina behov,

dock i liten utsträckning men är ändå beroende av att vuxna förstår dem och handlar utifrån

den förståelsen. Familjemedlemmarna påverkar varandra ömsesidigt och får därför en mer

central plats i omvårdnaden kring barnet. Målet för en god omvårdnad av barn är att som

sjuksköterska sträva efter att göra sjukhusupplevelsen så positiv som möjligt för barnet (a.a.).

”God omvårdnad är individualiserad, tar hänsyn till barnets totala situation och baseras på

barnets och familjens upplevelser” (Tveiten, 2000 s. 55). När barns behov tillvara tas på ett

adekvat och professionellt sätt är omvårdnaden god. Det innebär att både barn och familj

upplever stöd, trygghet och tillit (a.a.).

Kari Martinsens omvårdnadsteori
Martinsens omvårdnadsteori utgår inte från individen utan från relationen mellan människor.

Hennes beskrivning av omvårdnad är uppbyggd utifrån begreppet omsorg som är en

grundläggande förutsättning för mänskligt liv. Människor är beroende av varandra och kan

inte leva isolerade (Kirkevold, 2000).

Här följer en definition av de tre centrala begreppen i Martinsens teori:

• Relationsbegreppet: Den professionella omvårdnaden består i en relation mellan minst två

personer, sjuksköterskan skall engagera sig och visa intresse för patienten. Sjuksköterskan

skall tolka den andres verklighet genom de intryck och upplevelser patienten beskriver

genom sitt verbala och kroppsliga språk. Patienten måste få förtroende för sjuksköterskan.

• Det praktiska begreppet: Omvårdnaden utövas i vardagliga situationer. Som medmänniska

kan man känna igen patientens smärta men man känner den inte. Sjuksköterskan besitter

en god yrkeskunskap och i samverkan med sin medmänsklighet kan hon ge patienten god

omvårdnad.

• Det moraliska begreppet: Martinsen anser att moral och etik är ett och levs i de mänskliga

relationerna. Enligt Martinsen består moral i att befinna sig i rörelse från sig själv mot den

andre, att handla för den andres bästa (Kristoffersen, 1998).

En viktig princip i Martinsens omvårdnadsteori är att ta ansvar för de svaga. Teorin är en

filosofisk modell som har sin utgångspunkt i att omvårdnaden är grundad i den andres bästa.
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För att komma fram till vad som är bäst för den hjälpbehövande bör sjuksköterskan vara

öppen, närvarande samt sträva efter att tolka situationen och individens behov. Utifrån detta

kan sjuksköterskan sedan handla med ett professionellt omdöme baserat på erfarenhet (a.a.).

Barn och smärta
Förmågan att reagera på smärta anses vara en av några medfödda överlevnadsmekanismer

(Rydelius, 2001). Upplevelsen av smärta förändras genom hela livet. Under barnets

utveckling utökas förståelsen av begreppet smärta och även förmågan att beskriva den

utvecklas. Upplevelsen av smärta är unik för varje individ så också reaktionerna. Det som

framförallt påverkar upplevelsen och barnets sätt att reagera är den emotionella utvecklingens

nivå samt vilka erfarenheter barnet har av smärta. Smärtan utgör ett personligt hot och

speciellt för barnet som inte har förmågan att förstå meningen med smärtan eller hur lång tid

den skall pågå. Negativa erfarenheter av smärtupplevelser gör att barnet tolererar smärta

sämre (Jylli, 2001a). Alla barn skall betraktas som experter på sin egen smärta (Lindemann,

1992). Ett tillstånd eller ingrepp som förväntas göra ont på en vuxen gör minst lika ont på ett

barn (Sandberg & Elander, 1993).

Spädbarn och smärta
Idag är vetenskapen helt överens om att även mycket för tidigt födda barn (prematurbarn) kan

känna smärta. Smärtsinnet utvecklas successivt under fostertiden och vid födseln kan barnet

känna smärta. Spädbarnet gråter, grimaserar och fäktar med armarna (Rydelius, 2001).

Nyfödda har neurologisk kapacitet att uppleva smärta vid födseln, det har även ett för tidigt

fött barn (Franck et al., 2000). Ett nyfött barn kan genom frisättning av hormoner kortisol och

katakolaminer (adrenalin, noradrenalin och dopamin) reagera med ett ”fight and flight” svar

på smärtupplevelse. Detta innebär att det sympatiska nervsystemet aktiveras med ökad hjärt-

och andningsfrekvens som följd. Under första levnadstiden reagerar barnet generellt på

smärtsamma stimuli men redan vid ett års ålder börjar barnet reagera mer specifikt och kan

försöka värja sig eller ta mot den kroppsdel som smärtar (Lindh, 2001). Vid undersökningar

har man funnit att spädbarn till och med har ett sämre skydd mot smärta på grund av att

smärthämningssystemet, grindkontrollen, inte är fullt utvecklad vid födseln (Larsson, 2001).

Grindkontrollen går ut på att smärtimpulserna skickas från smärtreceptorerna via ryggmärgen

till hjärnan. Smärtimpulserna kan förändras och hämmas i ryggmärgen, hjärnstammen,

thalamus eller hjärnbarken med hjälp av en så kallad ”grind”. Denna grind släpper lättare
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igenom konkurrerande beröringsimpulser såsom massage eller annan beröring (Lindemann,

1992). Smärta hos ett spädbarn leder till negativa metaboliska och fysiologiska svar som

bland annat ökad hjärt- och andningsfrekvens, förhöjt blodtryck samt ökad sekretion av

katakolaminer, kortisol och glukagon (Franck et al., 2000).

Småbarn och smärta
Även småbarn har begränsad förmåga att uttrycka sin smärtupplevelse verbalt. Sjuksköterskan

måste vara uppmärksam på barnets kroppsspråk och vad barnet uttrycker. Småbarn visar ofta

sin smärta i form av funktionsförändringar såsom matvägran och minskad aktivitet (Tveiten,

2000). I småbarns åldern är barnet oftast egocentriskt och anser att sjuksköterskan och

föräldrarna skall se när det gör ont samt göra något åt smärtan (Franck et al., 2000).

Förskolebarn och smärta
Förskolebarn lokaliserar ofta både psykisk och fysisk smärta till bukregionen. Oavsett

smärtornas orsak är det viktigt att ta dem på allvar (Tveiten, 2000). Barn tror ofta att de gjort

något fel när de drabbas av smärta (Franck et al., 2000). De kan bli symtombärare av en dåligt

fungerande omgivning. Fantasin är stark i denna ålder och barnet har svårt att skilja mellan

fantasi och verklighet (Tveiten, 2000). Tankar och fantasier om att kroppen skall förstöras av

smärta och/eller behandling inverkar negativt på barnets smärtupplevelse (Lindemann, 1992).

Att bedöma barns smärta
Sjuksköterskan är ansvarig för att barns smärta uppmärksammas och behandlas. Många

faktorer påverkar sjuksköterskans bedömning av barnets smärta till exempel barnets

medicinska diagnos, egenskaper hos barnet, egenskaper hos sjuksköterskan, föräldradel-

tagande, arbetsförhållande samt den aktuella vetenskapliga utvecklingen (Kristensson-

Hallström & Elander, 2001). Det är viktigt att aktivt söka efter om barnet upplever smärta

eftersom barn inte lika lätt kan kommunicera om sin smärta (Olsson, 1990). När

sjuksköterskan samlar in information om barnets smärta måste den bedömas dels utifrån

smärtkunskap och dels utifrån kunskap om barnets utveckling (Kristensson- Hallström &

Elander, 2001). Meningen med smärtbedömningen är att komma så nära verkligheten som

möjligt, att förstå hur barnet upplever smärtan. Barnets utvecklingsnivå avgör hur

sjuksköterskan kommunicerar med barnet om smärtupplevelsen. Hur nära sanningen

sjuksköterskan kommer i smärtbedömningen beror på hur hon tolkar det som barnet
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förmedlar. Faktorer som barnets ålder, tidigare smärta, samt känsla av oro, rädsla eller

trygghet påverkar barnets smärtupplevelse och beteende (Jylli, 2001a). Barnets smärtbeteende

innehåller både fysiska och psykiska smärtreaktioner som barnet förmedlar till oss på olika

sätt (Lindemann, 1992). Barns reaktioner och behov måste bedömas utifrån följande områden

oavsett ålder: organfunktion, allmänt beteende, kroppsspråk, muskelaktivitet och reflexer,

synliga tecken, barnets ord och ljud samt reaktioner från autonoma nervsystemet.

Organfunktionen kan påverkas vid smärta och då visa sig bland annat som minskat födo- och

vätskeintag samt sämre matsmältning. Sjuksköterskan måste bedöma barnets allmänna

beteende och observera om barnets aktivitetsförmåga är förändrad. Barnet visar smärta genom

sitt kroppsspråk (Tveiten, 2000). En typisk reaktion hos spädbarn är att dra upp benen mot

magen vid magont, även större barn använder sig av denna metod för att lindra smärtor i

magen (Lindemann, 1992). Muskelaktivitet och reflexer påverkas vid smärta och kan leda till

ökad muskeltonus (Tveiten, 2000), kroppsrörelserna kan bli stela och spända (Lindemann,

1992). Sjuksköterskan skall observera synliga tecken såsom svullnad, rodnad, sår, rispor med

mera. Beskrivningar, ord och ljud varierar med ålder, mognad och erfarenheter av tidigare

smärta (Tveiten, 2000). Gråt är en av de viktigaste smärtsignalerna hos små barn. Gråt är

barnets sätt att be om hjälp. Det finns dock lite äldre barn som har lärt sig att man inte skall

gråta (Lindemann, 1992). Reaktioner på smärta kan leda till symtom från det autonoma

nervsystemet i alla åldrar (Tveiten, 2000). Akut smärta är oftast observerbar och ger objektiva

data i form av förhöjt blodtryck, puls och ökad andningsfrekvens. Pupillerna vidgas och

barnets hud blir blek. Djupa smärtor ger oftast motsatt effekt och kan även ge illamående och

kräkningar. Denna smärta är svårare att observera. Det viktigaste är dock en

helhetsbedömning utifrån barnet eftersom dessa tecken kan förorsakas av annat än smärta

(Lindemann, 1992).

Spädbarns smärttecken
Spädbarn har inga ord för smärta och uttrycker den genom sitt beteende (Franck et al., 2000).

Uttryck för smärta kan vara olika ansiktsuttryck, kraftiga kroppsrörelser, gråt, kvidande, oro

samt sömnproblem (Franck et al., 2000; Lindh, 2001). Då barnet drar åt sig armar och ben,

grimaserar eller fäktar med extremiteterna kan detta vara en indikation på smärtsamt stimuli.

Vid längre smärtpåverkan sjunker barnets aktivitetsnivå samt hjärtfrekvensen (Lindh, 2001).
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Småbarns smärttecken
Småbarn reagerar ofta med gråt och funktionsförändringar vid smärta. Smärta i ben kan leda

till att barnet slutar gå, såsom smärta i hals kan leda till matvägran. Vid bedömningen av

småbarns smärta bidrar föräldrarna till stor del. De kan informera sjuksköterskan om barnets

avvikelser från sitt normala beteende. Genom att lyssna till barnets gråt kan föräldrarna hjälpa

sjuksköterskan att tolka om gråten är smärtfylld eller beror på något annat. Småbarn kan

också till en viss del tala om och beskriva sina smärtor (Tveiten, 2000). Småbarn förstår inte

alltid ordet smärta utan kan använda andra uttryck som till exempel ”ont”, ”ajj-ajj” (Franck et

al., 2000).

Förskolebarns smärttecken
Förskolebarn har ett språk för att uttrycka smärtupplevelsen på ett konkret sätt (Franck et al.,

2000). Vid bedömning av förskolebarns smärtupplevelse gäller det för sjuksköterskan att

lyssna på barnet för att få betydelsefull information. Förskolebarn har livlig fantasi och kan

beskriva smärtor i ben såsom ”att benet är tungt” (Tveiten, 2000).

Faktorer som påverkar barns smärtupplevelse
Barn vet inte från början vad som orsakar smärta. Det är något barn lär sig genom att tolka

omgivningens signaler (Tveiten, 2000). Barns smärtupplevelser påverkas av en mängd olika

faktorer som sjuksköterskan måste vara medveten om för att kunna lyckas med att bedöma

smärta (Carter, 1994):

• Biologiska faktorer kan vara genetiska variationer, könsskillnader samt olika

smärterfarenheter.

• Smärtans karaktär samt i vilken situation som den uppkommer är en annan påverkande

faktor.

• Kognitiva faktorer påverkar smärtupplevelsen. Yngre barn beskriver och skattar smärta i

större utsträckning än äldre barn. De senare kan försöka dölja sin smärta på grund av

rädsla för behandling.

• Barns temperament, vilka coping strategier barn använder sig av samt upplevelsen av

kontroll och mening med smärtan är fysiologiska faktorer som påverkar smärtupplevelsen

(Franck et al., 2000).
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• Hur sociokulturella skillnader påverkar barns smärta är inte helt klart men något som

sjuksköterskan skall ta hänsyn till. Till exempel kan föräldrars oro och upplevelse av

smärta påverka, överföras och förstärka barns smärtupplevelse. Sjuksköterskans attityd

och kunskap om smärta påverkar också barns smärtupplevelse (Kristensson- Hallström &

Elander 2001).

• Tidigare smärtupplevelser, miljöpåverkan samt smärtans innebörd för barnet är ytterligare

påverkande faktorer (Lindemann, 1992). Tidigare smärtupplevelser omfattar inte bara den

fysiska upplevelsen utan barn minns också föräldrarnas och andras reaktioner samt ord

som uttalades vid händelsen. Detta påverkar slutligen smärtreaktionen (Tveiten, 2000).

SYFTE

Syftet med föreliggande studie var att öka förståelsen av hur spädbarn, småbarn samt

förskolebarn uttrycker smärta. Vidare var syftet att studera hur sjuksköterskan bedömer barns

smärta samt vilka hjälpmedel sjuksköterskan har att tillgå i detta arbeta.

För att uppnå syftet har dessa frågeställningar utarbetats:

• Hur uttrycker barn i olika åldrar sin smärta?

• Hur bedömer sjuksköterskan barns smärta?

• Vilka faktorer  påverkar sjuksköterskans smärtbedömning?

• Vilka hjälpmedel finns för att bedöma barns smärta?

METOD

Metoden är en litteraturstudie som enligt Polit och Hungler (1999) innebär att identifiera,

sortera, kritisk granska och summera aktuell forskning inom ett specifikt område. Detta görs

för att skapa en förståelse för det aktuella problemområde som valts. Typiskt för en litteratur

studie är att svaren redan finns och studien går ut på att identifiera och redovisa dem

(Bjurwill, 2001).
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Inklusionskriterier - Exklusionskriterier
Artikelsökningen begränsades genom att artiklarna skulle ha omvårdnadsperspektiv samt att

de skulle vara vetenskapliga. Artiklarna skulle handla om barn (0-7 år) med smärta samt

sjuksköterskans bedömning av smärta. Artiklar som handlade om smärtlindring exkluderades.

Polit och Hungler (1999) beskriver innehållet i vetenskapliga artiklar som höjdpunkterna från

forskningsutredningar. En vetenskaplig artikels innehåll är kritiskt granskad innan den

godkänns för publikation. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1993-2003 och vara

begränsade till det svenska, norska, danska och engelska språken.

Litteratursökning
Systematisk sökning
Genom systematisk sökning hittas lättare relevant material. Systematisk sökning innebär att

systematiskt gå igenom olika databaser med hjälp av olika sökord. Sökorden kan kombineras

på olika sätt för att få fram den litteratur man behöver (Nyberg, 2000). Sökningen av litteratur

gjordes på Högskolan Trollhättan/Uddevalla i Vänersborg och Uddevalla. Artikelsökningarna

har gjorts i databaserna Libris, Cinahl, PubMed samt SweMed+. Sökorden som använts är:

barn, behandling, omvårdnad, smärta, smärtbedömning samt caring, children, nursing, pain,

painassessment, painmeasurement och treatment. Sökorden har kombinerats i olika

konstellationer (se Tabell 1).

Tabell 1. Sökresultat i databaser, sökord, kombinationer samt resultat.

DATABAS SÖKORD ANTAL TRÄFFAR VALDA

Libris Barn 33484

Barn + Smärta       39

Pain in children       28

Pain in children/ avhandling         7

Cinahl 

Children (1) 48081

1 and Pain (2)   3735

2 and Care (3)   2546

3 and Nurse (4)   1041

4 and treatment (5)     603

5 and Painmaesurement (6)     105

6 and Limits: artikel, 1998-2002(7)       70

7 and Limits: eng, ped-care       48 6
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Forts Tabell 1.

DATABAS SÖKORD ANTAL TRÄFFAR VALDA

Cinahl Pain (1) 38013

1 and Painassessment (2)   1395

2 and Children (3)     350

3 and Caring (4)       68

2 and Child (5)     276

5 and Caring (6)       47

PubMed

6 and Nursing (7)        40

Limits: eng, abstract, barn 0-18,<5år,titel

Children (1)  59549

Children in pain (2)      265

2 and Caring (3)          0

2 and care (4)          4

2 and pain measurement          0

Pain measurement          4    4

No Limits

Pain (1) 348866

Pain assessment (2)   17856

2 and Children (3)     1521

3 and Caring (4)          7                              7

SweMed+

Barn (1)    5969

Smärta (2)    1177

 1 + 2 (3)      115

Smärtlindring (4)      350

3 + 4 (5)          23

Behandling (6)    3907

3 + 6 (7)          4

Bedömning (8)       359

3 +8 (9)           0

Smärtbedömning (10)          3

3 +10 (11)          0

Omvårdnad (12)    2270

3 + 12 (13)          5

Smärtmätning (14)      264

3 + 14 (15)         30

Barnomvårdnad         14

2 + 12            5
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Osystematisk sökning
Informationssökningen startas med att söka i bibliotek och olika bokhandlare för att se vilken

litteratur som finns inom det aktuella området (Nyberg, 2000). Med utgångspunkt från vårt

syfte sökte vi i bibliotekskatalogen SOFIA efter relevanta referenser. Vi studerade också

referenslistor: dels i bakgrundslitteratur och dels i äldre C-uppsatser om barn och smärta.

Dessa sökningar gav oss 23 stycken artiklar.

Urval
När relevant litteratur för det valda problemområdet samlats in skall den läsas, värderas samt

sedan exkludera sådan information som inte skall vara med (Backman, 1998). I artikel-

träffarna, som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna, lästes abstracten igenom.

Utifrån detta valdes artiklar som handlade om barns (0-7 år) upplevelse av smärta,

smärtbedömning samt de artiklar som tog upp sjuksköterskans smärtbedömning. Vi var dock

tvungna att ta med artiklar som handlade om barn upp till 12 år för att uppnå syftet. Tre

artiklar berörde smärtlindring för barn och valdes bort. Vid genomläsning visade sig 15

artiklar inte vara vetenskapliga eller att de inte var relevanta för vårt syfte och valdes bort.

Sammanlagt valdes 22 artiklar ut för vidare analys. I dessa ingick två artiklar som inte är att

betrakta som vetenskapliga artiklar. De var dock utgivna i vetenskapliga tidskrifter och

innehöll relevant material för vårt syfte, såsom spädbarns smärtuttryck samt sjuksköterskans

bedömning av barns smärta. Socialstyrelsen har givit ut en ”state of art”, ett

samlingsdokument av aktuell forskning skrivet av olika författare, angående barn och smärta.

Vilken vi också valde att inkludera i litteraturstudien.

Analys
Analysens utformning är beroende av syftet samt de frågeställningar som finns. Det samlade

datamaterialet skall organiseras, struktureras och tolkas genom analysarbetet (Backman,

1998). När referensmaterialet har identifierats och lokaliserats skall det läsas noggrant och

kritiskt granskas (Polit & Hungler, 1999). Vi har valt att göra en innehållsanalys av artiklarna

utifrån syftet och frågeställningen. Analysen har skett i följande steg: alla artiklar kopierades i

två exemplar, båda författarna läste igenom artiklarna först grovt och sedan med målet att

finna svar på de fyra frågeställningarna. Därefter markerades varje frågeställning med olika

färger av respektive författare. Understrykningarna jämfördes och sorterades in under
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respektive fråga. Slutligen bearbetades och sammanställdes materialet till en text. Artiklarna

som använts i resultatet presenteras i bilaga 1.

RESULTAT

Resultatet presenteras under fyra huvudrubriker utifrån de frågeställningar som utarbetats för

att uppnå syftet med studien. Resultatet redovisas genom underrubriker till frågeställningarna

och slutligen följer en sammanfattning av resultatet. I sjuksköterskans bedömning används

begreppet ”bedöma” i huvudsak, begreppet ”skatta” används då smärtskattningsinstrument

presenteras samt då barn självskattar smärta.

Barns olika uttryck vid smärta
Barns uttryck är viktiga vid bedömning av smärta. Det finns flera olika sätt för ett barn att

uttrycka smärta (Hamers, Huijer- Abu- Saad, Halfens & Schumacher, 1994).

Fysiologiska uttryck vid smärta
Fysiologiska tecken på smärta är ökad hjärtfrekvens samt förhöjt blodtryck. Andningen

förändras både i hastighet och mönster och kan leda till att syremättnaden i blodet sjunker

(Jorgensen, 1999; Merkel & Malviya, 2000). Dessa indikatorer är individuella och är inte

specifika för smärta men används som komplement till beteendet och verbala uttryck vid

smärtbedömningen. Jorgensen (1999) påpekar att traditionella tecken på smärta skiljer sig för

prematura eller allvarligt sjuka barn. Hjärt- och andningsfrekvensen kan sjunka och barnet

kan bli blek i ansiktet samt helt skärma av sig “shuts down” och uppfattas som sovande och

smärtfritt. Eckstein- Grunau, Oberlander, Holsti och Whitfield (1998) har genomfört en studie

av 40 barn födda i vecka 32 med en födelsevikt < 1500 gram för att värdera

bedömningsinstrumentet Neonatal Facial Coding Systems (NFCS) validitet. För att

genomföra studien användes hälstick. De fann att barnets hjärtfrekvens ökade signifikant

genom hela proceduren, från att barnets fot blottlades till att blodet trycktes ut från hälen med

handkraft. Därefter minskade hjärtfrekvensen successivt fram till återhämtning. Fysiologiska

tecken på smärta hos ett fullgånget spädbarn kan dessutom vara svettningar, vidgade pupiller

samt låg blodsockernivå (Jorgensen, 1999). Sjukdom och smärta ger ofta samma fysiologiska

förändringar. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att även observera beteendet vid

bedömningen av smärta (a.a.).
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Beteendeuttryck vid smärta
Ett barn som upplever smärta skriker kraftfullt och är svårt att trösta. Alla barn har inte den

kraft som detta uttryck kräver. Ansiktsuttryck blir då ett viktigt tecken för sjuksköterskan att

observera för att bedöma smärta (Jorgensen, 1999). Hamers et al. (1994) fann att det uttryck

som sjuksköterskorna mest förlitade sig på var verbala uttryck såsom gråt. Vid hälstick på

prematura barn observerades förändringar i barnens sömn/vakenhetsgrad. Barnen visade på en

förändring under själva sticket och tryckningen av hälen från att sova djupt, lätt eller dåsigt

till att vara fullt vaket och gråta (Eckstein- Grunau et al., 1998). De ansiktsuttryck som barnen

visade mest frekvent vid hälsticket var: sänkta ögonbryn, ihopknipna ögon, tydlig fåra mellan

näsa och överläpp (nasolabialafåran) samt öppen mun. Dessa ansiktsuttryck var vanligast

också i Lilley, Craig och Eckstein- Grunaus (1997) studie av två-, fyra-, sex-, tolv- och

artonmånaders gamla spädbarn vid vaccination. Vid smärta spänner spädbarn sin kropp, rör

sig energiskt samt böjer och sträcker armar och ben (Jorgensen, 1999). Dessa uttryck kan vara

frånvarande hos prematura och hos allvarligt sjuka barn som istället kan bli helt slappa i

kroppen. Eckstein- Grunau et al. (1998) fann i sin studie att barnen visade på förändringar i

hand och fingerrörelser vid smärta. De flesta av barnen tog händerna mot munnen eller

spretade med fingrarna.

Sjuksköterskans bedömning av barns smärta
Skattning och bedömning är två olika aspekter som måste tillvaratas vid bedömningen av

barns smärta. Skattningen av smärta svarar på frågan; “hur mycket”? Bedömningen är bredare

och inkluderar inte bara ”hur mycket”, utan också smärtans natur samt observation av barnet

(Merkel & Malviya, 2000).

Bedömning av spädbarns smärta
Bedöma smärta hos nyfödda barn är en svår utmaning för sjuksköterskan eftersom många av

de traditionella smärttecknen är motsatta eller frånvarande beroende av hur fullgånget barnet

är, barnets allmänna kondition samt sjukdomens svårighetsgrad. Vid bedömning av smärta

hos nyfödda måste sjuksköterskan vara uppmärksam på både tydliga smärtuttryck såsom gråt

och fäktande med extremiteter samt avskärmat beteende såsom djup sömn och slapphet i

kroppen (Jorgensen, 1999).
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Altenhein- Howard och Thurber (1998) utförde en studie med syftet att undersöka vilka

smärttecken som sjuksköterskor använde för att tolka barns smärta på en neonatal

barnavdelning. Det framkom att sjuksköterskorna tolkade barnets smärttecken oberoende av

om barnet var fullgånget (40 veckor) eller prematurt. De kom i sin undersökning fram till att

sjuksköterskorna använde sig i huvudsak av observationer för att bedöma smärta trots att

avancerad teknologisk apparatur fanns att tillgå

Fysiologiska tecken såsom hjärt- och andningsfrekvens samt blodtryck var något som

sjuksköterskorna, i Coffman, Alvarez, Pyngolil, Petit, Hall och Smyths (1997) undersökning,

observerade mest frekvent. Fysiologiska tecken som användes då och då var hosta,

syremättnaden i blodet, svettningar samt blekhet. Halimaa, Vehviläinen- Julkunen &

Heinonen (2001) fann i sin undersökning att fysiologiska förändringar användes till största

delen av barnsjuksköterskor samt sjuksköterskor och i mindre grad av laborationsassistenter

vid smärtbedömningen. Nästan alla barnsjuksköterskor, sjuksköterskor samt laborations-

assistenter som använde sig av barnets fysiologiska förändringar som tecken på smärta

observerade hudfärg, hjärt- och andningsfrekvens. Ungefär hälften av dessa noterade även

barnets blodtryck samt syremättnaden i blodet (Halimaa et al., 2001). Coffman et al. (1997)

och Altenhein- Howard och Thurber (1998) fann att sjuksköterskorna observerade fler

smärttecken hos yngre barn och då barn genomgått trauma eller operation än vad de gjorde

hos ventilationsbehandlade (intuberade) barn. Intuberade barn har mindre möjlighet att

uttrycka sin smärta både verbalt och kroppsligt på grund av imobilisering (Coffman et al.,

1997).

Bedömning av småbarns och förskolebarns smärta
Bedömning av småbarns och förskolebarns smärta bör innehålla olika delar: smärtans

lokalisation, smärtintensiteten och typ av smärta såsom stickande, krampande. Bidragande

faktorer till smärta kan vara rädsla, oro och illamående vilka bör inkluderas i

smärtbedömningen. Vid bedömningen av barns smärta bör sjuksköterskan vara medveten om

barns tidigare smärtupplevelser, ord som barn använder sig av vid smärta, barns oro och

stress. Sjuksköterskan bör också informera samt instruera barn och föräldrar om de

smärtskattningsinstrument som finns till hands och välja ut det som barnet föredrar (Merkel &

Malviya, 2000).
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Woodgate och Kristjanson (1996) undersökte hur föräldrar och sjuksköterskor upplevde och

tog hand om barnet och dess smärta. Sjuksköterskorna i undersökningen tillfrågades hur de

kunde avgöra ifall barnet upplevde smärta eller inte. Oftast hade sjuksköterskorna stora

svårigheter med att uttrycka hur de gick tillväga vid bedömningen av barns smärta. Svaren var

i de flesta fall korta och beskrev få smärtbedömningsindikationer. Dessa indikatorer varierade

mellan sjuksköterskorna. Gråt och andra verbala uttryck var den främsta indikationen som

noterades av sjuksköterskorna. I en studie av Jacob- Eufemia- Puntillo (1999) ställdes en

likadan fråga. Det visade sig att 80 % av sjuksköterskorna bedömde smärta genom verbala

uttryck så som gråt, smärtord, skrik, gny samt barns beskrivning av smärta. Olika

ansiktsuttryck ansågs av 51,9 % av sjuksköterskorna som ett tecken på smärta. En liten del av

sjuksköterskorna (4%) noterade barns hudfärg, blekhet och svettningar.

Vidare framkom det i Woodgate och Kristjansons (1996) undersökning att sjuksköterskorna

ansåg att de behövde känna barnet för att kunna uttala sig om barnets smärta. Det som

påverkade sjuksköterskornas upplevelse av att känna barnet eller inte, var den tid och

kvaliteten på den tiden som de spenderade med barnet. I en undersökning där 303 finska

sjuksköterskor ingick, anställda på barnsjukhus visade det sig att nästan alla (98 %)

observerade beteendeförändringar vid smärtbedömning (Salanterä, Lauri, Salmi & Aantaa,

1999). Antonsson och Lundgren (1998) undersökte hur sjuksköterskor kartlägger och

bedömer barns smärta. Resultatet visade att bedömningen av barns smärta skedde främst

genom observation av gråt, skrik, ansiktsuttryck, tystnad, inaktivitet/stelhet, barnets beteende

samt kroppsställning/kroppsspråk.

Ungefär hälften av sjuksköterskorna i Jacob- Eufemina- Puntillos (1999) undersökning ansåg

att kroppsspråket kunde visa på smärta. Kroppsspråk som uppmärksammades var

kroppsställning, skyddande av kroppsdel, minskad rörlighet, knutna händer samt ryckningar i

extremiteter. Andra förändringar i kroppsspråket som sjuksköterskan tog hänsyn till i

bedömningen var barns tysthet, tillbakadragenhet, aggressivitet, oro samt barns angrepp.

Förändringar i sömn/vila, aptit/matintag samt daglig aktivitet noterades av 11 % av

sjuksköterskorna som ett möjligt tecken på smärta. Mindre än 2 % av sjuksköterskorna

noterade förändringar i barnens humör som ett tecken på smärta. Även Woodgate och

Kristjanson (1996) uppmärksammade att sjuksköterskorna sällan tog hänsyn till barnets

humör eller barnet som individ vid smärtbedömningen.
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Salanterä (1999) har utfört en undersökning om finska sjuksköterskors attityder och

antaganden om barns smärta. Resultatet visade att över 2/3 av sjuksköterskorna ansåg att ett

barn som kan uttrycka sig verbalt också är bäst på att självskatta sin smärta. Endast hälften av

sjuksköterskorna höll med om att ett lugnt och stillsamt barn som uttrycker smärta verbalt

faktiskt upplever smärta. Nästan alla sjuksköterskor höll med om att när ett barn gråter och

uttrycker smärta verbalt har barnet ont. Endast 1/3 av sjuksköterskorna ansåg att barn som sov

kunde uppleva smärta. De flesta sjuksköterskorna höll med om att barns personlighet påverkar

smärtupplevelsen. Sjuksköterskorna höll även med om att beteendeförändringar är viktigt att

observera vid bedömning av barns smärta. Två tredjedelar av sjuksköterskorna ansåg det svårt

att skilja mellan smärta och rädsla.

Faktorer som påverkar smärtbedömningen
Det finns flera olika faktorer som påverkar sjuksköterskans smärtbedömning: medicinsk

diagnos, barns uttryck och ålder, föräldrar samt sjuksköterskans kunskap, erfarenhet, attityder

och arbetsbörda (Hamers et al., 1994).

Medicinsk diagnos
Den medicinska diagnosen är en faktor som påverkar sjuksköterskans smärtbedömning. Alla

sjuksköterskor (n=10), i en studie av Hamers et al. (1994), uppgav denna faktor. Även den

medicinska diagnosens svårighetsgrad påverkade sjuksköterornas bedömning. Bara att barnet

hade en medicinsk diagnos gav barnet rätt till att känna smärta enligt sjuksköterskorna i

studien. Woodgate & Kristjanson (1996) fann att barn som genomgått mag- och

bröstoperationer ansågs av sjuksköterskorna uppleva mer smärta än barn som opererats i

ansikte eller extremiteter. Barn med synliga skador bedömdes oftare av sjuksköterskan som

smärtpåverkade. Ett likartat resultat framkom i Fuller & Neus (2001) undersökning, där

sjuksköterskorna angav två påverkande faktorer i smärtbedömningen: medicinsk

diagnos/operation samt mängd ordinerat smärtstillande läkemedel. Sjuksköterskornas

bedömning innehöll färre smärttecken då barnen var intuberade (Althenhein- Howard &

Thurber, 1998; Coffman et al., 1997). Däremot ingick fler smärttecken vid bedömningen hos

barn som genomgått trauma/operation (Coffman et al., 1997).
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Barns uttryck och ålder
Det är svårare för sjuksköterskan att bedöma smärta hos nyfödda eftersom kommunikationen

antingen är otillräcklig eller missförstås (Jorgensen, 1999). Sjuksköterskorna bedömde fler

smärttecken hos yngre barn än hos äldre barn (Coffman et al., 1997). Barns uttryck, ålder och

personlighet påverkade sjuksköterskans smärtbedömning (Hamers et al., 1994). Yngre barn

har en tendens till att skatta smärta högre än äldre barn (Jorgensen, 1999). Salanterä (1999)

fann i sin studie att de flesta sjuksköterskorna ansåg att barns personlighet påverkar

smärtupplevelsen samt att de barn som tidigare upplevt obehandlad smärta är mer benägna att

uppleva smärta. Barn som upplever smärta kan inte eller vill inte alltid uttrycka smärtan, de

vill upplevas som modiga eller undvika smärtsam behandling (Merkel & Malviya, 2000).

Lilley et al. (1997) undersökte bland annat temperamentets och ålderns inverkan på barns

smärtuttryck. Barn som av föräldrarna ansågs som mer stökiga och bråkiga visade ingen

signifikant skillnad i smärtuttryck. Barns smärtuttryck relaterat till ålder visade ingen

signifikant skillnad vid akut smärta. Dock fann man att två-, sex- och artonmånaders spädbarn

visade signifikant mer smärtuttryck, iform av gråt och ansiktsuttryck, än vad fyramånaders

spädbarn gjorde under återhämtningsperioden.

Föräldrars påverkan
I en studie tillfrågades sjuksköterskor, föräldrar samt barn om hur barnen tas omhand vid

smärta (Woodgate & Kristjanson, 1996). Resultatet visade att föräldrarna var en bro emellan

sjuksköterskan och barnet under smärtperioden. Föräldrarna var alltid uppmärksamma på

barnets smärttecken och reagerade genast på förändringar hos barnet. Föräldrarnas kunskap

om barnets smärta påverkades av om de tidigare hade vårdat sitt barn vid smärta. Föräldrar

som inte hade sett sitt barn smärtpåverkat upplevde det svårt att tolka barnets beteende. En del

föräldrar sa sig ”bara veta” när barnet hade ont (a.a.). Simons, Franck och Roberson (2001)

beskriver i sin studie sjuksköterskors och föräldrars syn på föräldramedverkan i vården.

Studien visade på att även om föräldrarna upplevde barnet som smärtpåverkat

uppmärksammade de inte sjuksköterskan om detta. Föräldrarna angav i intervjuer att de inte

ville ses som ”jobbiga och tjatiga föräldrar”. Både sjuksköterskan och föräldrarna ansåg att

föräldrarna i studien medverkade i barnens omvårdnad men på ett passivt sätt som båda parter

accepterade. Föräldrarnas attityder till smärta kan ha en stark påverkan på barnets

smärtbeteende. Även föräldrarnas oro inverkar negativt på barns smärtupplevelse (Jacob-

Eufemia- Puntillo, 1999). De flesta sjuksköterskorna i Salanteräs (1999) studie ansåg att
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föräldrarnas attityd påverkade barnens smärtupplevelse. I Chambers, Giesbrecht, Craig,

Bennet och Huntsmans (1999) jämförelsestudie av fem olika ansiktsskalor skattade

föräldrarna, oberoende av ansiktsskala, barnens smärta högre än barnet själv. Föräldrarna

upplevde det också svårt att smärtskatta sitt barn på de olika ansiktsskalorna. Den smärta som

föräldrarna beskrev att deras barn upplevde kontrollerades genomgående av sjuksköterskorna

och påverkade inte deras smärtbedömning speciellt mycket i Hamers et al. (1994) studie.

Sjuksköterskans kunskap, erfarenhet, attityd och arbetsbörda
Sjuksköterskorna i Hamers et al. (1994) studie var medvetna om att de tog olika beslut vid

likartade situationer vilket de ansåg bero på personlighet, kunskap, erfarenhet samt attityder.

Professionell erfarenhet var det som i huvudsak påverkade sjuksköterskan i

smärtbedömningen. Sjuksköterskorna ansåg att tidigare erfarenhet hjälpte dem att

smärtbedöma i aktuella och kommande situationer vilka de kunde ställas inför. Coffman et al.

(1997) fann att sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet, längre utbildning samt personlig

erfarenhet av smärta använde sig av fler smärttecken vid bedömningen av smärta. Yngre

sjuksköterskor (< 35 år) var mer insatta i smärtskattningsinstrument än äldre sjuksköterskor

(Salanterä et al., 1999). Sjuksköterskorna ansåg att faktorer som påverkade deras smärt-

bedömning var tidsbrist, kunskap samt att deras uppmärksamhet var nödvändig i andra

viktigare/kritiska situationer (Jacob- Eufemia- Puntillo, 1999). Däremot fann Salanterä (1999)

i sin studie att ålder, utbildning, erfarenhet samt arbetsplats inte påverkade sjuksköterskans

attityd och kunskap vid bedömningen av smärta. Över en tredjedel av sjuksköterskorna ansåg

sig ha för lite kunskap om prematura barns smärta (a.a.). Fuller, Neu och Smith (1999)

undersökte i en studie värdet för sjuksköterskan av kliniska bakgrundsdata såsom

sjukdomshistoria och medicinsk diagnos för att bedöma smärta. Resultatet visade att

sjuksköterskor bedömde barns smärta lägre utan kliniska bakgrundsdata.

Information mellan sjuksköterska och föräldrar
Föräldrarnas information om barnets smärta utnyttjades sällan av sjuksköterskorna som ett

komplement vid smärtbedömningen (Coffman et al., 1997). Nära hälften av föräldrarna som

intervjuades antydde att de fick otillräcklig information. Föräldrarna upplevde att be om mer

information kunde tolkas av sjuksköterskan som ett ifrågasättande av kompetens (Simons et

al., 2001).
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Simons och Roberson (2002) undersökte sjuksköterskor och föräldrars upplevelse av barns

smärtbehandling postoperativt. Undersökningen fokuserades på kommunikation och kunskap.

Mer än hälften av föräldrarna ansåg att de vill ha mer information och några föräldrar ansåg

att sjuksköterskorna avvisade dem i deras oro. Information till föräldrarna var beroende av

sjuksköterskan som individ och baserades inte på vetenskaplig kunskap och beprövad

erfarenhet. Trots att sjuksköterskorna fann fördelar av information till föräldrarna, ansåg de

att informationen skulle glömmas bort. Det fanns dock ingen rutin på att se till att föräldrarna

tog till sig informationen. Från barnens sida fanns det ett behov av att föräldrarna skulle vara

informerade om olika uttryck för smärta, då en del föräldrar inte förstod när barnet hade ont.

Flera av sjuksköterskorna litade på att föräldrarna skulle informera dem när barnet upplevde

smärta. Sjuksköterskor som är ansvariga för barns smärtbehandlig är de som skall informera

föräldrarna om hur man kan tolka ett barns beteende när de upplever smärta. För att kunna

göra detta krävs kunskap. I intervjuerna framkom flera brister i kunskapen om

smärtidentifiering, bedömning och behandling.

Hjälpmedel för att bedöma barns smärta
Beteenden som uttrycker smärta varierar beroende på vilken utvecklingsnivå, vilken typ av

smärta barnet utsätts för samt hur länge smärtan varat (Jylli, 2002). Barns uttryck/beskrivning

av smärta måste bedömas utifrån barns utveckling och sätt att tänka. Det finns en mängd olika

hjälpmedel för bedömning av smärta hos spädbarn, småbarn och förskolebarn (Jorgensen,

1999; Merkel & Malviya, 2000). Vilket instrument som är lämpligt att använda vid

bedömning av barns smärta beror på barnets ålder, kognitiva utvecklings nivå samt orsaken

till smärtan (Jylli, 2002). Barns smärtupplevelse kan bli tydlig genom mätningar och

observationer av fysiologiska tecken samt förändringar i beteendet. Mätbara fysiologiska

tecken på smärta är hjärtfrekvens, blodtryck, andning samt syremättnad i blodet. Dessa tecken

kan variera från barn till barn och bör alltid kombineras med observation av beteende

och/eller självrapport från barnet. Att bedöma smärta hos spädbarn samt småbarn är

komplicerat eftersom de inte berättar om eller beskriver sin smärta. Däremot uttrycker de

smärtupplevelsen genom sitt beteende och genom fysiska tecken. Självskattning anses dock

vara det optimala för att bedöma smärta och skall alltid användas när det är möjligt. Från tre

års ålder kan barn identifiera smärtans lokalisation samt grad av smärta. Det är då aktuellt att

be barnet självskatta sin smärta genom ord, nummer, bilder eller instrument för att få en

uppfattning om hur ont det gör (Merkel & Malviya, 2000).
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Beteendeskalor
Beteendeobservationer är grundläggande för att bedöma smärta hos barn som inte kan

uttrycka sig verbalt eller inte har tillräckliga kognitiva färdigheter för att beskriva sin smärta.

Ett flertal hjälpmedel baserade på beteendeobservationer har utvecklats såsom ”Face, Legs,

Activity, Cry and Consolability” (FLACC)- skalan samt ”Neonatal Facial Coding System”

(NFCS)- skalan dessa hjälpmedel ger en relativt tillförlitlig bild av smärtupplevelsen (Merkel

& Malviya, 2000).

Merkel, Voepel- Lewis, Shayevitz och Malviya (1997) genomförde en studie för att utvärdera

FLACC- skalans reabilitet och validitet. FLACC är en beteendeskala som innefattar fem

kategorier: ansiktsuttryck, benrörelser, aktivitet, gråt samt hur lätt barnet kan tröstas. Varje

kategori innehåller tre olika beskrivningar av barnets beteende och poängsätts från 0-2.

Resultatet visade på en god reabilitet och validitet. Det framkom också att den var enkel och

tidsbesparande att använda. FLACC- skalan utvecklades för att tillgodose behov av ett enkelt

observationsinstrument för ickeverbala barn. Undersökningen gjordes genom observationer på

barn mellan två månader och sju år som befann sig på en uppvakningsavdelning efter

operation.

I en annan studie undersöktes möjligheten att bedöma prematura barns smärta direkt vid

sängkanten med hjälp av NFCS. I studien ingick också observation av hjärtfrekvens, barnets

sömn/vakenhet samt handrörelse (Eckstein- Grunau et al., 1998). Sömn/vakenhet värderades

från 1-7, där djup sömn innebar nivå 1 och ju mer vaket barnet var ju högre siffra. Siffran 7

var högst och innebar att barnet var vaket men ”avskärmat”. Två stycken handrörelser

värderades: ”fingerspret” och ”hand till mun”. NFCS innehåller åtta stycken olika

ansiktsuttryck och vilka värderas 1 eller 0. En 1:a då ansiktsuttrycket uppträder och en 0:a då

ansiktsuttrycket saknas. Resultatet visade att NFCS har god reabilitet och validitet vid

bedömning av barns smärta vid sängkanten. Personal som använde sig av NFCS kom med

lätthet in i sättet att observera och bedöma. NFCS visade sig också fungera som ett

multidimensionellt instrument ihop med fysiologiska förändringar samt sömn/vakenhetsgrad

med god reabilitet och validitet.
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Självskattningsskalor
Ansiktsskalor anses vara ett bra och enkelt sätt för barn att självskatta sin smärta. Det finns ett

flertal olika ansiktsskalor, en del har leende ansikten för ”ingen smärta”, en del ansikten har

tårar för ”mycket smärta”, en del har seriefigursliknande ansikten och andra har fotografier

(Merkel & Malviya, 2000).

Visuella analoga skalor (VAS) används till barn från 6-8 år. Skalan har en 10 cm horisontell

linje, vilken i båda ändarna har extremvärden som ”inget ont alls” respektive ”värsta tänkbara

ont”. Barnet markerar på en linje hur stark smärta de upplever. Konkreta skalor innebär att

skalorna består av material som barnet kan känna och ta på för att självskatta sin smärta

(Westerling, 1999).

”The Face Pain Scale” (FPS) är en ansiktsskala där barn själva värderar sin smärtupplevelse

med hjälp av bilder. Dessa skalor lämpar sig för yngre barn eftersom de är lätta att förstå

(Hicks, von Baeyer, Spafford, van Korlaar & Goodenough, 2001). I en undersökning av Hicks

et al (2001) gjordes tre delstudier för att revidera originalskalan FPS från sju till sex

ansiktsuttryck. Den bearbetade versionen FPS-R visade sig vara lämplig för barn från fyra till

fem år vid bedömning av smärtintensitet. Barnen tillfrågades om att peka på det ansikte som

de ansåg vara mest lik sin upplevelse av smärta. Studien visade att FSP-R har god validiteten

ihop med VAS eller colored analogue scale (CAS). CAS är en självskattningsskala där barn

använder sig av färger för att skatta smärtan.

 Chambers et al. (1999) har i en studie jämfört fem stycken olika ansiktsskalor. Syftet med

studien var undersöka ifall smärta skattades olika beroende på om ansiktet som betydde

”smärtfri” var leende eller neutralt. Ett annat syfte var att undersöka om föräldrarnas

bedömning stämde överens med barnens bedömning samt vilken ansiktsskala som barn

respektive föräldrar föredrog att använda. Studien visade på en god korrelation mellan de

olika skalorna för både barn och föräldrar. Smärtan skattades dock något högre av både barn

och föräldrar om ansiktsskalan startade med ett leende ansikte. Vidare framkom det att

föräldrarna oberoende av ansiktsskala oftast skattade barnets smärta högre än vad barnen

själva gjorde. De flesta barn och föräldrar föredrog att använda sig av Wong- Bakers

ansiktsskala, vilken består av seriefigursliknande ansikten.
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Tactile scale (TaS) är en konkret självskattningsskala bestående av nio stycken röda träbollar i

ökande storlek uppträdda på en metallstav. Skalan bygger på taktil stimulering och kan

användas då barn temporärt eller permanent inte kan använda synen. I en studie undersöktes

möjligheten för barn mellan fyra och tolv år att värdera sin postoperativa smärta samt

illamående efter en ögonoperation med hjälp av TaS. Barnen fick bekanta sig med TaS

preoperativt. Vid detta tillfälle visade barnen på en god förståelse av skalan. Resultatet visade

på en signifikant korrelation mellan barnens skattning av smärta före och efter att

smärtlindrande läkemedel administrerats. Dock var det få av barnen som kunde skatta sitt

illamående postoperativt (Westerling, 1999).

Multidimensionella skalor
Ett instrument som mäter barns smärtintensitet, sensoriska- och emotionella upplevelser,

lokalisation och smärtans varaktighet kallas för ett multidimensionellt instrument (Fuller &

Neu, 2001).

”The Fuller Infant Pain Assessment Tool” (FIPA) är ett multidimensionellt instrument för

bedömning av spädbarns smärta (Fuller & Neu, 2001). FIPA börjar med att sjuksköterskan tar

reda på olika bakgrundsfaktorer, såsom diagnos, längd på sjukhusvistelsen, vätske- och

nutritionsstatus samt tidigare givna läkemedel. Efter detta observeras barnets beteende vid

vardaglig skötsel. Utifrån detta bedöms barnets smärta i tre olika kategorier: ingen smärta,

mild smärta eller svår smärta. Fuller och Neu (2001) utförde en studie dels för att undersöka

om FIPA kan användas utan problem utav nyutexaminerade sjuksköterskor, dels för att

bestämma instrumentets validitet och generalisering i den kliniska verkligheten. Resultatet

visar att nyutexaminerade sjuksköterskor snabbt lärde sig att använda instrumentet på ett

korrekt sätt. FIPA visade god validitet samt generalisering. Vissa brister fanns dock vid

användandet av instrumentet vid polikliniska operationer då sjuksköterskorna lade alltför stor

vikt på ordinerade läkemedels smärtlindrande effekt samt de biverkningar läkemedlet gav

såsom oro och irritabilitet.

En undersökning av hur sjuksköterskor bedömer samt hanterar barns smärta utfördes av

Jacob- Eufemia- Puntillo (1999). En av metoderna som sjuksköterskor använder sig av för att

bedöma smärta hos barn är självskattningsskalor. Den mest använda skalan var Numeric

Rating Scale (NRS), vilken är en numeriskskala där smärtan skattas med hjälp av siffror ju
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värre smärta desto högre siffra, den användes av 47,3 % av sjuksköterskorna. Efter den kom

The Pain Assessment Tool (PAT) som är en intensitet/beteende observationsskala som var

förtryckt på avdelningens journalblad, den användes av 27,3 % av sjuksköterskorna. Mindre

än 2 % rapporterade att de använde sig av någon annan typ av smärtskala. Av

sjuksköterskorna använde 32,7 % inte något hjälpmedel för att bedöma barns smärta.

Sjuksköterskorna använde sig genomgående av barns beteende samt fysiologiska förändringar

för att bedöma smärta, för detta användes dock inget hjälpmedel (Jacob- Eufemina- Puntillo,

1999).

I en studie fokuserad på kommunikation och kunskap framkom att generellt bland de 20

intervjuade sjuksköterskorna ansågs det inte nödvändigt att använda hjälpmedel för

smärtbedömning hos barn. Ingen av sjuksköterskorna nämnde hjälpmedel för

smärtbedömningen eller sa att det fanns sådana att tillgå på avdelningarna (Simons &

Roberson, 2002).

Resultatsammanfattning
Barn uttrycker smärta både genom sitt beteende och genom fysiologiska tecken. Vid

bedömning av barns smärta är det viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till de olika

smärtuttrycken. Fysiologiska tecken på smärta såsom ökad hjärt- och andningsfrekvens,

förhöjd puls, hudfärg samt svettningar är individuella. Fysiologiska tecken är inte specifika

för smärta och bör kombineras med observationer av beteendeuttryck eller barns

självskattning. De vanligaste beteendeuttrycken vid smärta är verbala uttryck såsom gråt, gny

eller ord och beskrivningar samt ansiktsuttryck såsom sänkta ögonbryn, ihopknipna ögon,

tydlig nasolabial fåra samt öppen mun. Även beteendeuttryck med kroppen såsom stelhet,

fäktande med armar och ben samt sänkt aktivitetsnivå är vanligt. Fysiologiska tecken och

beteendeuttryck kan vara motsatt eller frånvarande hos prematura eller svårt sjuka barn.

När sjuksköterskan bedömer smärta hos spädbarn och svårt sjuka barn är det viktigt att och

uppmärksamma både smärtuttryck samt om barnet är onormalt lugnt. Vid bedömning av

smärta hos småbarn och förskolebarn bör sjuksköterskan se till barnets hela situation och

inkludera bidragande faktorer såsom rädsla, oro, stress samt tidigare smärtupplevelser.

Studien visar att sjuksköterskorna förlitade sig mest på fysiologiska tecken vid spädbarns
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smärtbedömning. Det framkom dock att sjuksköterskor i liten utsträckning tog hänsyn till om

barnet var prematurt eller fullgånget. Hos småbarn och förskolebarn ansågs beteendeutryck

vara det främsta vid smärtbedömning. Sjuksköterskorna hade svårt att beskriva sitt

tillvägagångssätt vid bedömningen av barns smärta.

Ett flertal olika faktorer påverkar sjuksköterskans smärtbedömning. Medicinsk diagnos var en

starkt påverkande faktor liksom barns ålder och uttryck. Föräldrarnas påverkan var mindre då

få sjuksköterskor tog hjälp av föräldrarna vid smärtbedömning. Detta trots att

sjuksköterskorna i flertalet av artiklarna påpekade vikten av föräldramedverkan. Huruvida

sjuksköterskans kunskap, erfarenhet, attityd samt arbetsbörda påverkade bedömning av barns

smärta fanns skilda åsikter.

Det finns olika hjälpmedel för sjuksköterskan att använda sig av vid smärtbedömning. Vilket

instrument som är lämpligt att använda beror på barnets ålder, kognitiva utvecklingsnivå samt

smärtans orsak. Beteendeskalor är lämpliga att använda vid spädbarns och småbarns

smärtbedömning. Eftersom de uttrycker smärtupplevelsen genom sitt beteende och genom

fysiska tecken. Ett förskolebarn kan använda självskattnings skalor. Självskattning anses vara

det optimala för att smärtbedöma och skall alltid användas när det är möjligt.

Multidimensionella skalor bedömer barns smärta genom att observera olika uttryck och

tecken på smärta, exempelvis fysiologiska tecken och beteendeuttryck eller beteendeuttryck

och självskattning.

DISKUSSION

Metoddiskussion
Syftet med föreliggande studie var att öka förståelsen kring barns smärtuttryck. Vidare var

syftet att studera sjuksköterskans bedömning av barns smärta samt de hjälpmedel som finns

till hands i detta arbete. Författarna valde att göra en litteraturstudie för att uppnå detta syfte.

Polit och Hungler (1999) beskriver litteraturstudie som en bra metod för att undersöka och

sammanställa aktuell forskning.

Insamling och bearbetning av data har gjorts i sju steg: identifiering av potentiella referenser,

lokalisation av referenser, bedömning av referensernas relevans samt lämplighet, inläsning av
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relevanta referenser, organisering av referenserna, analysering samt bearbetning av materialet

och därefter började nedskrivningen av resultatet (Polit & Hungler, 1999).

Vid datainsamlingen påträffades ett stort antal artiklar som berörde området. Författarna valde

att begränsa sig genom olika inklusions- och exklusionskriterier för att minska antalet träffar.

De flesta relevanta artiklar fann författarna i Cinahl, PubMed samt i referenslistor i

bakgrundslitteratur, artiklar och litteraturstudier inom området. Sökningens utförande samt

bearbetningen av datamaterialet beskrivs utförligt i metodavsnittet. Detta för att andra skall

kunna göra en replikation samt evaluering av studien (Backman, 1998).

Analysen har gjorts i form av en innehållsanalys av vetenskapliga artiklar inom det aktuella

området. Analysen innebär att datamaterialet organiseras, struktureras och tolkas (Backman,

1998). För att uppnå validitet lästes och bearbetades artiklarna av båda författarna oberoende

av varandra. Därefter jämfördes och sammanställdes resultatet.

Författarna valde att inkludera två stycken artiklar samt en styck ”state of art” trots att det inte

framgick helt klart att de var vetenskapliga. ”State of art” är ett samlingsdokument av aktuell

forskning skrivet av olika författare. Artiklarna valdes på grund av att de innehöll relevant

aktuell forskning inom området, bland annat angående spädbarns smärtuttryck samt hur

sjuksköterskan kan bedöma barns smärta. De två artiklarna var dessutom utgivna i

vetenskapliga tidskrifter och ”state of art”- kompendiet var utgivet av Socialstyrelsen. Risken

med att använda sig av sekundärkällor är att datamaterialet redan är tolkat av en annan

författare, vilket ger ökad risk för feltolkning (Patel & Davidson, 1994).

Metoden som valts har varit lätt att genomföra eftersom den varit strukturerad och följt de

steg som ingår i ett vetenskapligt arbete.

Resultatdiskussion
Grunden till en god smärtbehandling bygger på en bra smärtbedömning. Den bygger också på

förtroende och respekt. Smärtbedömningen startar med att sjuksköterskan engagerar sig och

tror på barnet när det uttrycker smärta (Carter, 1994; Sandberg & Elander, 1993). Forskningen

kring barn och smärta har ökat kraftigt de senaste åren och har lett till en ökad medvetenhet

om vikten av en god smärtbedömning (Franck et al., 2000; Merkel & Malviya, 2000; Olsson
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& Jylli, 2001). Idag är forskare inom barnsjukvården helt på det klara med att även de mest

prematura barnen upplever smärta (Olsson, 1990; Sandberg & Elander, 1993).

Barns olika uttryck för smärta
Resultatet visar att de vanligaste fysiologiska tecknen som barn uppvisar vid smärta är ökad

hjärt-, andningsfrekvens samt ökat blodtryck. Andra fysiologiska tecken som framkommer är

blek hud, minskad syresättning i blodet, svettningar, vidgade pupiller samt låg blodsocker-

nivå. Fysiologiska förändringar är individuella och inte specifika för smärta (Jylli, 2001b;

Jorgensen, 1999; Merkel & Malviya, 2000).

Barn som upplever smärta visar denna genom beteendeförändringar. Dessa förändringar är

viktiga för sjuksköterskan att observerar och ta hänsyn till vid smärtbedömningen. Hamers et

al. (1994) kom fram till att sjuksköterskan mest förlitade sig på verbala uttryck vid

smärtbedömningen. Ansiktsuttryck och kroppsspråk sågs också vara viktigt i smärt-

bedömningen. I flertalet av artiklarna framkom det att sjuksköterskan i huvudsak använde sig

av beteendeobservationer för att bedöma smärta (Altenhein- Howard & Thurber, 1998;

Antonsson & Lundgren, 1998; Salanterä et al., 1999).

Barns smärtuttryck är individuella och skall bedömas utifrån sitt sammanhang. Resultatet

visar på att prematura eller svårt sjuka barn inte uttrycker smärta lika tydligt utan kan

avskärma sig helt och upplevas som sovande och smärtfria trots stark smärta, vilket styrks av

Jorgensen (1999). Vidare framgår av resultatet att det är lika vanligt att sjuksköterskor

grundar sin smärtbedömning på observationer av barns beteende som att förlita sig på barns

verbala uttryck. Detta oavsett om barnet är spädbarn, småbarn eller förskolebarn.

Sjuksköterskans bedömning av barns smärta
Smärta är ett fenomen som berör hela individen och sjuksköterskan måste ha ett holistiskt

synsätt vid bedömning av smärta. Alla individer uttrycker smärta på olika sätt, vilket kräver

ett individuellt ställningstagande av sjuksköterskan vid smärtbedömningen. Återkommande i

de flesta artiklar är att det är svårt att bedöma smärta hos barn. Sjuksköterskan måste utveckla

sin skicklighet samt öka sin kunskap om smärta och smärtbedömning för att kunna erbjuda

barn en god omvårdnad.
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För att bedöma barnets smärta är det viktigt att sjuksköterskan skapar en personlig relation till

barnet och ser barnet som en individ med ett unikt sätt att reagera. Ett av de centrala

begreppen i Martinsens omvårdnadsteori är ”relationsbegreppet”. Begreppet innebär att

professionell omvårdnad innefattar en relation mellan sjuksköterskan och barnet.

Sjuksköterskan skall tolka barnets verklighet och barnet måste få förtroende för

sjuksköterskan (Kristoffersen, 1998).

Det är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till både fysiologiska- samt beteendeuttryck för att

få en så bra bild som möjligt av barnets smärtupplevelse. Smärtbedömningen bör innehålla

barnets egna upplevelser, barnets beteende, fysiologiska- och psykologiska reaktioner samt

föräldrarnas bedömning (Jylli, 2001a). Fuller et al. (1999) fann att bakgrundsinformation om

barnet var viktigt för att smärtbedömningen skulle bli korrekt. Sjuksköterskan bör ha ett bra

beslutsunderlag och vara motiverad till att bedöma smärta hos barn. Det är viktigt för

sjuksköterskan att ha vetskap om barnets ålder och utvecklingsnivå, tidigare smärtupplevelser,

barnets egenskaper samt barnets normala beteende. Sjuksköterskan måste bedöma den

insamlade informationen om barnets smärta utifrån kunskap om barnet ((Kristensson-

Hallström & Elander, 2001).

 I resultatet framkom det att sjuksköterskan hade svårt att beskriva hur bedömningen av barns

smärta gick tillväga. Verbala uttryck såsom gråt var något som vägde tungt i

smärtbedömningen i flertalet studier. Resultatet visade att en del sjuksköterskor ansåg att barn

som var lugna eller sovande inte upplevde smärta. Jylli (2001b) menar att sjuksköterskan skall

vara extra vaksam på smärta hos barn som ligger stilla och är tysta.

Ett annat centralt begrepp i Martinsens omvårdnadsteori är det ”praktiska begreppet”. Det

innebär att sjuksköterskan besitter en god yrkeskunskap och genom sin medmänsklighet kan

hon känna med barnet utan att för den delen uppleva det barnet upplever (Jahren

Kristoffersen, 1998).

Sjuksköterskan har en nyckelroll i barnets omvårdnad och bör också se till att barnet känner

sig tryggt och väl till mods. Martinsens omvårdnadsteori innehåller ytterligare ett centralt

begrepp, det ”moraliska begreppet”. Detta begrepp innefattar moral och etik samt att handla

för den andres bästa vilket är viktigt för sjuksköterskan då hon möter barn i vården

(Kristoffersen, 1998).
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Faktorer som påverkar smärtbedömningen
Smärtbedömningen påverkas av flera faktorer: medicinsk diagnos, barnets uttryck och ålder,

föräldrar, sjuksköterskans kunskap, erfarenhet, attityd samt arbetsbörda. Även sociala och

kulturella aspekter påverkar smärtbedömningen.

Den medicinska diagnosen var en starkt påverkande faktor (Fuller & Neu, 2001; Hamers et

al., 1994; Woodgate & Kristjanson, 1996). Resultatet visade att sjuksköterskor var mer

benägen att identifiera och bedöma barns smärta då barnet hade en medicinskdiagnos.

Barnets smärtupplevelse påverkas av ålder, mognad och utvecklingsnivå, tidigare

smärtupplevelser samt miljö och kultur. Lilley et al. (1997) fann att temperament inte

påverkade barns smärtuttryck. Franck et al. (2000) menar det motsatta och ansåg att barn som

var temperamentsfulla var mer benägna att påvisa smärtbeteende vid procedursmärta såsom

smärta vid vaccination, behandling och venprovtagning. I resultatet framkom även att barns

uttryck, ålder och personlighet påverkade sjuksköterskans smärtbedömning. Sjuksköterskan

bedömde smärttecken hos yngre barn i större utsträckning än hos äldre barn. Yngre barn hade

också en tendens till att skatta sin smärta högre än äldre barn. Författarna menar att detta kan

bero på att yngre barn har färre tidigare smärtupplevelser och förstår inte smärtans innebörd.

Föräldrarnas medverkan och information är en viktig del av sjuksköterskans smärtbedömning.

Föräldrarna är uppmärksamma och reagerar på förändringar hos barnet och agerar som en bro

emellan barnet och sjuksköterskan (Woodgate & Kristjanson, 1996). Föräldrarna känner sitt

barn bättre än sjuksköterskan och kan lättare tolka barnets beteende. Dessutom lär sig

föräldrarna att känna igen sitt barns olika skrik och urskilja smärtskriket från skrik som har

andra orsaker (Carter, 1994). I resultatet framkom det att sjuksköterskan sällan tog hänsyn

eller samarbetade med föräldrarna.

Sjuksköterskans attityder men även kunskap och erfarenhet påverkar smärtbedömningen

(Coffman et al., 1997; Kristensson- Hallström, 2001). Coffman et al. (1997) fann att

sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet och utbildning identifierade och bedömde fler

smärttecken hos barn med smärta. Däremot fann Salanterä (1999) i sin studie att ålder,

utbildning samt yrkeserfarenhet inte gjorde någon skillnad i identifiering och

smärtbedömningen. Resultatet visade att flera sjuksköterskor ansåg sig behöva mer kunskap
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om barn med smärta. Olsson (2002) anser att barn på en akutmottagning utsätts för

oacceptabla övergrepp på grund av att sjuksköterskan inte alltid har tid, resurser eller kunskap

om smärtbedömning hos barn. Författarna anser därmed att det är viktigt att allmän-

sjuksköterskan har en grundläggande kunskap om barn och deras smärtuttryck, då barn är

vanligt förekommande både på akutmottagningar samt jourcentraler.

Sjuksköterskan är ansvarig för att barns smärta uppmärksammas och behandlas. Föräldrarnas

medverkan i smärtbedömningen är ovärderlig eftersom de känner barnet och vet hur det

reagerar normalt. Föräldrarna upplevde att de fick otillräcklig information av sjuksköterskan

och vågade inte heller ifrågasätta bristen på information från sjuksköterskan. Trots att

föräldrarna kan vara en bro mellan barn och sjuksköterska utnyttjades detta sällan av

sjuksköterskan. Författarna  känner att föräldramedverkan i barns omvårdnad måste vara en

självklarhet då informationen som föräldrarna har om sitt barn är ovärderlig i

smärtbedömningen.

Hjälpmedel för att bedöma barns smärta
I resultatet har det framkommit ett flertal olika hjälpmedel för att bedöma smärta hos barn.

Det är viktigt att välja det hjälpmedel i smärtbedömningen som bäst överensstämmer med

barnets utvecklingsnivå samt förmåga att förstå. Hjälpmedlet skall också vara anpassat till den

kliniska situationen (Jylli, 2002). Bedömning av smärta hos barn som inte kan uttrycka sig

verbalt är svårt och kräver en stor insats av sjuksköterskan. Barns självrapportering av smärta

anses vara det optimala för att bedöma smärta och bör väga tyngst (Franck et al., 2000;

Hansson, 2001; Jylli, 2001b).

Då barn inte kan uttrycka sig verbalt kommunicerar de via sitt kroppsspråk.

Beteendeobservationer är då grundläggande vid smärtbedömning. Ansiktsuttryck, gråt och

kroppsrörelser är vanliga parametrar på beteendeskalor. FLACC-skalan utvecklades för att

tillgodose behov av ett enkelt observationsinstrument för bedömning, dokumentation och

uppföljning av smärta för icke-verbala barn. FLACC-skalan innehåller ansiktsuttryck,

benrörelser, aktivitet, gråt samt bedömning av hur lätt barnet kan tröstas (Merkel et al., 1997).

Ansiktsskalor är det hjälpmedel som används oftast vid barns självskattning. Barn har lätt för

att förstå och använda ansiktsskalor (Jylli, 2002). Resultatet visade att barn skattade sin
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smärta högre om ansiktet som betydde smärtfri var leende (Chambers et al., 1999). Det

framkom också att föräldrarna hade svårare att använda sig av ansiktsskalor för att skatta sitt

barns smärta. Författarna anser att en ansiktsskala bör vara neutral eftersom ett barn, trots att

det är smärtfritt, inte alltid känner sig glad (leende) eller inte alltid gråter med tårar då de har

ont. Det är viktigt att låta barnet pröva olika självskattnings hjälpmedel och göra sig bekant

med det valda hjälpmedlet (Lindeman, 1992).

Multidimensionella hjälpmedel för att bedöma smärta är mer tillförlitliga än hjälpmedel som

bara ser till en parameter. Fysiologiska tecken och beteendeförändringar ingår i

multidimensionella hjälpmedel för spädbarn och småbarn. För lite äldre barn ingår

självskattning ihop med fysiologiska tecken eller beteendeförändringar (Franck et al., 2000).

FIPA är ett multidimensionellt hjälpmedel utvecklat för spädbarn. Fuller och Neu (2001) fann

att FIPA hade en god validitet och var lätt att använda av nyutexaminerade sjuksköterskor.

Av resultatet framgår att olika smärtbedömnings- och självskattningshjälpmedel är

nödvändigt vid bedömning av smärta hos barn. Eftersom alla är olika individer är det viktigt

att se till barnets situation och finna det hjälpmedel som lämpar sig för just det barnet.  Något

som förvånar författarna är att inte dessa hjälpmedel används i större utsträckning i barns

smärtbedömning. Då barnet skall använda sig av en självskattningsskala är det viktigt att

försäkra sig om att barnet verkligen förstår skalan. Vid val av lämplig metod för att bedöma

smärta skall sjuksköterskan i första hand se till barnet och därefter typen av smärta samt

barnets allmäntillstånd (Franck et al., 2000).

KONKLUSION

Barn uttrycker smärta genom fysiologiska uttryck samt genom beteendet. Det är viktigt att

sjuksköterskan tror på barnet och är uppmärksam på barnets olika smärtuttryck. Smärtuttryck

är individuella och inte specifika för smärta. Föräldrarna har en viktig roll i sjuksköterskans

smärtbedömning. Sjuksköterskans smärtbedömning måste grunda sig i ett holistisk synsätt

och utgå ifrån barnet och ta hänsyn till samtliga påverkande faktorer samt den medicinska

bakgrundsdata som finns tillgänglig. Ökad kunskap är något som efterfrågas av flertalet

sjuksköterskor. Till sin hjälp i smärtbedömningen har sjuksköterskan en mängd olika

smärtbedömnings- och självskattningsskalor med god reabilitet och validitet. Det är viktigt att
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sjuksköterskan väljer det bedömnings- och skattningshjälpmedel som passar barnets

utvecklingsnivå. Då barnet skall självskatta sin smärta är det viktigt att låta barnet bekanta sig

med denna innan användning.

En god omvårdnad som ser till barnets bästa är barnets rättighet (HSL 1982: 763, FN: s

barnkonvention). För att kunna uppnå detta bör även allmänsjuksköterskan få en inblick i

barnsjukvård. Familjemedverkan i omvårdnaden kring barn är något som sjuksköterskan anser

vara bra men ändå inte riktigt tar tillvara. Detta kan vara ett tecken på att sjuksköterskan själv

saknar kunskap om smärta hos barn och vilka uttryck den kan ta.

Förslag till vidare forskning
Fortsatt forskning behövs angående sjuksköterskans dokumentation av smärta. Även

forskning kring hur väl allmänsjuksköterskan kan tillgodose barns behov vid vårdcentraler

och akutmottagningar skulle vara intressant att utföra.
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Nursing assessment and
management of pain in
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Bedside application of
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sängkants bedömningar med
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Neu, M.
2001

Generalizability and
Clinical Utility of a
Practice-Based Infant
Pain Assessement
Instrument

Två delstudier.
Studie1) n= 10
sjuksköterskor med
mindre än 5 års
erfarenhet av pediatrisk
vård.
Studie 2) n=14
sjuksköterskor med mer
än 5 års erfarenhet.

Syftet var att fastställa den
kliniska användbarheten och
generaliseringen av barns
smärtskattnings instrument.

Fuller, B.F.
Neu, M.
Smith, M.
1999

The influence of
Background Clinical
Data On Infant Pain
Assessement

N= 64 sjuksköterskor
med 5 års erfarenhet eller
mer. De 64
sjuksköterskorna delades
in i två grupper: en med
bakgrundsfakta och en
utan.

Syftet var att fastställa hur
viktigt det är för
sjuksköterskan att
ha bakgrundsfakta om barnet
vid
smärtbedömningen.
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Knowledge, assessement
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Questionnaire studie for
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sjuksköterskor,
barnsjuksköterskor samt
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kunskap
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samt smärtbedömningen
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Huijer Abu-Saad, H.
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Schumacher, J.N.M.
1994

Factors influencing
nurses´ pain assessement
and interventions in
children
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n= 94 ssk, som arbetar på
en pediatrisk intensiv
avdelning.

Syftet var att undersöka olika
faktorers inverkan på
sjuksköterskans
smärtbedömning
och ingripande vid smärta hos
barn.

Hicks, C.L.
von Baeyer, C.L.
Spafford, P.A.
van Korlaar, I.
Goodenough, B.
2001

The Faces Pain Scale-
Revised: toward a
common metric in
pediatric pain
measurement

Studie 1) n=15 vuxna
med erfarenhet av barn
mellan 5- 12 år.
Studie2) n= 76 barn
mellan 5- 12 år som tog
hål i öronen.
Studie 3) n= 90 barn
mellan 5- 12 år som var
inneliggande på sjukhus.

Syftet var att revidera den
ursprungliga Faces Pain Scale
från sju till sex ansikten på
smärtskalan. Detta gjordes i tre
del studier.

Jacob- Eufemia-
Puntillo, K. A.
1999

A survey of nursing
practice in the
assessment and
management of pain in
children

N=260 sjuksköterskor
anställda på barnsjukhus

Syftet var att beskriva
sjuksköterskors uppfattning av
deras tillämpning av
bedömning och hantering av
smärta hos barn

Jorgensen, K.M.
 1999

Pain Assessment and
Managment in the
Newborn Infant

Studien är en översikt av
fysiologiska tecken på smärta,
smärtbedömning,
smärtskattningsinstrument och
smärthantering av nyfödda
barn.

Lilley, C.M.
Craig, K.D.
Eckstein-Grunau, R.
1997

Ljungman, G.
Karling, M.
2002

The expression of pain in
infants and toddlers:
Developmental changes
in facial action 

Barn och Smärta “a state
of art” Socialstyrelsen.

N= 75 småbarn i
grupperna 2-, 4-,6-,12-,
och 18-månaders ålder.

Syftet var att se förändringarna
i småbarnens ansiktsuttryck
vid procedursmärta

En översikt av aktuell
forskning inom området barn
och smärta.

Merkel, S.
Malviya, S.
2000

Pediatric Pain, Tools
And Assessement

En sammanfattning av olika
sätt att identifiera barns smärta.
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Voepel-Lewis, T.
Shayevitz, J.R.
Malviya, S.
1997

The FLACC: A
Behavioral Scale for
Scoring Postoperative
Pain in Young Children

N= 89 barn i åldern 2
månader - 7 år som
genomgått operation.

Syftet var att bedöma
reliabilitet
och validitet på FLACC:
smärtskattningsinstrument.

Salanterä, S.
1999

Finnish nurses´attitudes
to pain in children

N= 303 barn
sjuksköterskor

Syftet var att undersöka
attityder och antagande om
barns smärta hos Finska
sjuksköterskor.

Salanterä, S.
Lauri, S.
Salmi, T.T.
Aantaa, R.
1999

Nursing Activities and
Outcomes Of Care in the
Assessment,
Management, and
Documentation of
children´s Pain

N= 303 barn
sjuksköterskor

Studien beskriver hur
bedömning och dokumentation
av barns akuta postoperativa
smärta hanteras av Finska
sjuksköterskor

Simons, J.
Franck, L.
Roberson, E.
2001

Parent involvement in
children´s Pain care:
viewes of parents and
nurses

N= 20 sjuksköterskor
n= 20 föräldrar (mödrar).

Syftet var att undersöka
föräldrars och sjuksköterskors
syn på föräldraengagemang vid
hantering av deras barns
smärta efter operation.

Simons, J.
Roberson, E.
2002

Poor communication and
Knowledge deficits:
obstacles to effective
management of
children´s postoperative
pain.

N= 20 sjuksköterskor
n= 20 föräldrar

Syftet var att undersöka
sjuksköterskor och föräldrars
upplevelse av omvårdnaden av
barns postoperativa smärta.
Fokus har lagts på kunskap och
kommunikation.

Westerling, D.
1999

Postoperative recovery
evaluated with a new,
tactile scale (TaS) in
children undergoing
ophthalmic surgery.

N= 50 barn där
medelåldern var 7+/- 2
år.

Syftet var att värdera om
postoperativ smärta samt
illamående kunde bedömas
med hjälp av TaS på barn
mellan 4-12 år efter en
ögonoperation.

Woodgate, R.
Kristjanson, L.J.
1996

A young child´s pain:
how parents and nurses
”take care”.

N= 11 barn mellan 2-6 år
n= 22 föräldrar
n= 24 sjukvårdspersonal
med mer än fem års
erfarenhet.

En kvalitativ studie gjordes för
att beskriva hur föräldrar och
sjuksköterskor tog hand om
små barns smärtupplevelse.
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