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SAMMANFATTNING 
 

 Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva barns copingstrategier vid 

smärta och undersöka sjuksköterskors kunskaper och även bristande kunskaper om smärta och 

smärtskattning hos barn. Sökning av vetenskapliga artiklar har skett vid Högskolan Dalarnas 

databaser där Blackwell Synergy och Elin har använts. Sammanlagt användes 23 artiklar till 

studien, varav 21 i resultatet. Hanteringen av smärta hos barn var ofta problematisk och i stort 

behov av en förbättring. Sjuksköterskan var den som hade huvudansvaret för barns 

smärttillstånd. Sjuksköterskans uppgift var att uppmärksamma barnets smärta, se till att 

smärtbehandling gavs och sedan utvärderade effekten av smärtbehandlingen. För att 

sjuksköterskan skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt krävdes en god kunskap 

om smärta hos barn. Olika typer av copingstrategier som barn använde sig av vid 

smärttillstånd var att distansera sig, kämpa emot och göra det bättre. Resultaten visade att ju 

mer smärta barnen kände desto oftare användes dessa strategier. Dessa strategier gick under 

begreppen känslofokuserad och problemfokuserad coping. 

 

 

 Nyckelord:  Barn, Coping,  Sjuksköterskor, Kunskap, Smärta, Brist på kunskap 
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INTRODUKTION 
 
Smärta är en subjektiv upplevelse. Den varierar mellan individer och även inom en och 

samma individ, vid olika tidpunkter och olika åldrar. En sjuksköterska måste tro på patientens 

signaler för smärta för att kunna hjälpa. ”Smärta är vad patienten säger att den är, och 

existerar när patienten säger det.” (Lindemann, 1996. Sid 7). Detta citat ställer stora krav på 

sjuksköterskan som ålägger henne att ta patienten på allvar. Även barnet ska anses som expert 

på sin smärta. Vad det gäller små barn är det viktigt att komma ihåg att de inte kan uttrycka 

sig och beskriva smärtan med ord, därför måste sjusköterskan reagera på andra signaler som 

till exempel ansiktsuttryck. (Lindemann, 1996).  

 

Enligt International Association for the study of Pain (1979) definieras smärta: Smärta är en 

obehaglig förnimmelse och en känslomässig upplevelse som förknippas med kroppsskada. 

Detta är en användbar definition då den innefattar både sensoriska och känslomässiga 

aspekter, som det faktum att smärta alltid förknippas med inbillad eller verklig kroppsskada. 

De neurofysiologiska förutsättningarna för smärtimpulser existerar redan på fosterstadiet 

(Lindemann, 1996). 

 

Fysiologiska effekter 

Enligt Sandberg och Elander (1994) så har forskning visat att även små barn kan minnas och 

uppleva smärtan och till och med vara mer smärtkänsliga än äldre barn och vuxna. Det gäller 

för vårdpersonalen att värdera barnets smärtupplevelser och kunna behandla den på allra bästa 

sätt. Det som gör ont på vuxna gör även ont på barn. Metaboliska, hormonella och 

förändringar i hjärtfrekvensen och andningsmönstret (kardiorespiratoriska förändringar), är 

exempel på en rad fysiologiska effekter som kan påvisas på det nyfödda barnet vid 

smärtstimuli. Andra fysiologiska effekter av smärta i beteendet har studerats, till exempel att 

barn som har mycket ont ligger ofta stilla. Andra faktorer som spelar in på smärtmönstret är 

kroppsställning, rörelser, ansiktsuttryck och skrik. Med god kunskap kan dock smärtskrik 

skiljas från hunger- eller ångestgråt (a.a ) 
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Personalens ansvar 

Enligt socialstyrelsen (1994) så finns det brister inom smärtvården. Orsaken till dessa brister 

menar de beror på att smärta ofta är svår att kartlägga. Kunskaperna hos läkare och annan 

sjukvårdspersonal är också bristande. För att en patient ska få den mest effektiva 

behandlingen krävs en smärtanalys ur ett helhetsperspektiv. Det finns många faktorer som 

påverkar smärtan och det påverkar olika människor på olika sätt. Därför måste alla aspekter 

beaktas vid bedömning såsom sociala, kulturella och filosofiska. Smärta förekommer 

tillsammans med kroppsskada eller sjukdom. Men ofta finns smärta även utan att sjukdom 

kan påvisas. Diagnostiska metoder som sjukhushistoria, kroppsundersökning, 

laboratoriemetoder och även psykologiska bedömningsmetoder kan vara till hjälp. I all 

kontakt med individer måste grundsynen vara att smärtan är verklig (Socialstyrelsen, 1994). 

 

Indelning av smärta 

Enligt Socialstyrelsens (1994) indelas smärta i huvudgrupperna nociceptiv smärta, neurogen 

smärta, psykogen smärta och smärta av okänd orsak. 

 

Nociceptiv smärta:  

Nociceptorer aktiveras genom vävnadsskada. (Nociceptorer= känselkropp för registrering av 

vävnadsskada). Skillnader mellan barn och vuxna finns vad det gäller frekvens, typ och orsak 

till långvarig smärta. Hos barn kommer smärtan snabbare och når en högre frekvens och varar 

längre. De vanligaste sjukdomar som är förknippade med smärta hos barn i Sverige är cancer, 

cystisk fibros, juvenil rheumatoid artrit och i andra länder bland annat AIDS, som i USA är 

den tredje vanligaste dödsorsaken hos barn (Socialstyrelsen, 1994 ;Olsson & Jylli, 2001). 

 

Neurogen smärta:  

Smärta som uppkommer vid skada i perifera eller centrala nervsystemet. Neurogena smärtor i 

perifera nerver, ryggmärgen eller hjärnan är ett speciellt problem eftersom de ofta blir 

långvariga, svåra och mycket jobbiga i sin karaktär. I dessa fall är nervsystemet inte bara 

bärare och mottagare av smärtsignalerna utan även smärtsignalerna har sitt ursprung där. Till 

de neurogena smärtorna hör huvudvärk som är vanligt förekommande, men också i många fall 

svår att behandla (Socialstyrelsen, 1994). 

 

Psykogen smärta (primär): Smärta orsakad av psykisk sjukdom, t ex ångest och depression. 

Barn som drabbas av någon form av smärta, t ex orsakat av operation, sjukdom eller trauma, 
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hamnar ofta i en slags livskris vilket kan utlösa starka reaktioner som oro, ångest, agitation 

och i värsta fall depression (Simons, Franck & Roberson, 2001). 

 

Smärta av okänd orsak: Smärta utan påvisbar skada eller sjukdom kan även kallas idiopatisk 

smärta. Det är inte ovanligt att smärtsymtom hos barn som är av långvarig karaktär och inte 

har någon fysiologisk känd orsak. Hos vuxna är det ryggont och fibromyalgi som dominerar, 

men hos barnen finns andra dominerande smärtsyndrom, olika i olika åldrar. Under 

spädbarnstiden är ”tremånaderskolik” vanligt och under förskoleåldern dominerar ”växtvärk” 

i benen och i skolådern är ”magont” typiskt medan hos tonåringar är huvudvärk ett vanligt 

smärtsyndrom (Socialstyrelsen, 1994 ;Olsson & Jylli, 2001). 

 

Att bedöma smärta hos barn 

Barn som tolkar och registrerar smärtstimuli normalt, reagerar på ett eller annat sätt på smärta. 

De fysiska reaktionerna är lättare att observera men kan ändå vara svårtolkade om barnet inte 

kan beskriva smärtan verbalt. Smärtbeteendet hos barn innefattar både fysiskt och psykiska 

smärtreaktioner som barnet förmedlar på olika vis och som för den vuxne var synliga. Barns 

smärtreaktioner varierar från barn till barn och sjuksköterskan måste lära sig det enskilda 

barnets sätt att reagera. Hon får också lov att kunna värdera olika signaler som kan vara ett 

tecken på smärta. Viktigt är också att utveckla hjälpmedel som kan underlätta upptäckten av 

smärtupplevelser hos barn och bidra till en större förståelse för barnets situation. Detta ökar 

kunskapen hos den enskilda sjuksköterskan och hjälper till att utforma en grund till barnets 

hjälp (Lindemann, 1996). För att kunna skatta en persons smärta är det en förutsättning att 

man kan förstå det språk som personen uttrycker sig med. Att själv beskriva smärtan är 

standaren för smärtskattning inom vuxenvärlden och detta sker ofta med hjälp av en visuell 

analogskala (VAS). Barn under sex år kan ha svårt att förstå sig på VAS-skalan. Trots att barn 

från cirka tre års ålder har förmågan att kunna uttrycka smärta ”mer” eller ”mindre” så 

används i åldern 3-6 år vanligen ansiktsskalor där ansikten uttrycker olika smärtgrader som 

barnet kan identifiera sin smärta med. En tvååring har däremot svårt att kunna gradera smärta. 

I de åldrarna används så kallade ”poker chips”, där barnet graderade genom att plocka ut de 

antal brickor som motsvarar smärtan. Ibland föredrar barn i  6-10 års ålder ändå  

ansiktsskalorna framför VAS-skalan . Det är viktigt att betona den känslomässiga betydelsen i 

barns smärta. Därför måste vid all skattning av smärta hos barn hänsyn tas till barnets 

situation, rädsla, separation från föräldrar, föräldrars egen oro och fysisk och psykisk miljö 

kring barnet (Werner & Strang, 2003). 
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Smärtbehandling 

Kognitiva beteendeterapier som till exempel att ta hjälp av kurator med hanteringen av 

smärtan är tillsammans med analgetisk behandling värdefulla samverkande metoder (Werner 

& Strang, 2003). 

 

Kognitiv behandling: De kognitiva behandlingsmetoderna har en avgörande betydelse vad 

det gäller barnens förmåga att lära sig hantera smärtan. Barnens tankar, beteenden och känslor 

kan förstärka smärtan. Barnen får lära sig hur enkla psykologiska metoder kan lindra smärtan. 

Vilken typ av information barnen får och hur omfattande den är avgörs helt av barnets 

speciella smärtproblematik (Olsson & Jylli, 2001). 

 

Analgetisk behandling: Smärtstillande läkemedel (analgetika) påverkar de fysiologiska 

mekanismerna och det finns många olika läkemedel med smärtlindrande effekt. Behandling 

med dessa läkemedel syftar till att lindra smärtan men riktar inte in sig mot smärtans orsak 

(Brattberg, 1995). Läkaren är den yrkeskategori som anger angelägenhetsgraden av behövt 

smärtlindring via sin ordination. Sjuksköterskan är oftast den yrkesgrupp som administrerar 

analgetikan (Olsson & Jylli, 2001). Sjuksköterskan ansvarar också för observation och 

bedömning av effekten och eventuella biverkningar av läkemedlet (Lindemann, 1996). En 

viktig aspekt vad det gäller analgetisk behandling är att barnet ska vara så smärtfritt som 

möjligt. Detta innebär att smärtlindringen bör vara planerad och ges i förebyggande syfte 

(Olsson & Jylli, 2001). 

 

Personalens kunskaper 

I omvårdnaden av barn som har smärta är smärtlindringen det främsta målet.  Kunskaper och 

basala färdigheter inom det psykologiska och fysiologiska omhändertagandet av barn med 

smärta borde finnas hos all personal inom barnsjukvård. Det räcker dock inte enbart med 

kunskaper om smärta och smärtbehandling utan en förutsättning är att kunskaperna också 

tillämpas (Lindemann, 1996).  Anhöriga ska så långt som möjligt integreras och ha en viktig 

stödjefunktion, vilket ofta upplevs mycket positivt hos både barn och anhöriga. Vid 

smärtupplevelser orsakade av t ex cancer hos barn kan smärtan dels bero på den rent 

medicinska behandlingen och proceduren som barnet tvingas genomgå och dels 

smärtupplevelser orsakas av själva sjukdomen (Werner & Strang, 2003). Smärtlindringen av 

barn förutsätter ett tvärprofessionellt arbete, där sjuksköterskans roll är att uppmärksamma 
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barnets smärta, se till att smärtbehandling ges och sedan utvärdera effekten av 

smärtbehandlingen. Sjuksköterskan har en viktig funktion i detta arbete och är ansvarig för att 

hjälpa barnet till optimal smärtbehandling. (Olsson & Jylli, 2001) 

  

 Inställningar till barn och smärta 

Inställningar till barns omhändertagande skiljer sig mellan olika samhällen och även över 

tiden. Det var inte länge sedan agan avskaffades i Sverige och i många andra länder är det 

fortfarande tillåtet att avsiktligt tillfoga barn smärta. Det var inte förrän i mitten av 80-talet 

som man kom fram till att även de mest prematura nyfödda har ett fungerande nociceptivt 

system. Orsaken till att det inte ansågs att barn kunde uppleva smärta var att man trodde de 

hade ett omoget nervsystem. I engelskspråkig barnanestestilitteratur ansågs det fram till 1970 

att barn under ett år inte hade någon smärtupplevelse. Anestesimetoderna bestod ofta bara av 

muskelavslappnande läkemedel och lustgas, men mycket sparsamt med smärtstillande 

läkemedel (Werner & Stang, 2003). 

 

 Sjuksköterskor är den yrkesprofession som har huvudansvaret för hanteringen av barns 

smärta (Simons, Franck & Roberson, 2001).  För att barnet ska klara av en smärtsam 

sjukhusvistelse med olika procedurer bör det ha möjlighet att förbereda sig och kunna 

handskas med situationen både före och efter. Att kunna hantera, klara av och bemästra 

besvärliga situationer benämns ”coping” (Olsson & Jylli, 2001). 

 

Coping 

Vistelser på sjukhus är något som ofta medför fysiskt obehag och smärta. Barn som genomgår 

smärtsamma behandlingar oroas ofta för smärtan (Olsson & Jylli, 2001). I Sverige började 

coping att användas under 1960-talet inom psykologisk forskning. I en skrift från 

Socialstyrelsen hänvisas av författaren en copingmodell beskriven av Rickard S. Lazarus. Det 

var inte förrän under 80-talet som copingbegreppet blev mera känt. Olika svenska 

översättningar har lanserats av begreppet ”coping”, som till exempel överlevnadsstrategier, 

stressbemästring eller adaptionsstrategier. Ingen av dessa benämningar har lyckats fånga in 

betydelsen av ordet varför just ”coping” används som allmänt uttryck (Gullacksen, 1998). 

 

Copingförloppet 

Om en händelse eller en situation bedöms som en stressfaktor beror på hur stor betydelse och 

mening som personen anser att händelsen har. Val av copingstrategier personen använder 
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utgår från denna bedömning enligt Lazarus. Copingförloppet beskrivs utifrån två kognitiva 

processer som samarbetar med varandra. Det är bedömning av situationen, som vägleder valet 

av copingstrategier och copingfunktionen, det vill säga beteendemässiga och kognitiva 

ansträngningar för att hantera den stressfyllda situationen (Gullacksen, 1998). 

 

Bedömning av situationen 

Lazarus (1973) anser att bedömningen av situationen sker i två steg, primär och sekundär 

bedömning. I den primära bedömningen försöker personen få en förståelse för situationen som 

blivit svår att hantera. Personen avgör situationens allvar i förhållande till sitt välbefinnande. 

Den primära bedömningen påverkas av faktorer som personens egna värderingar, övertygelser 

i livet, framtida mål, ambitioner och upplevelsen av personlig kontroll. I den sekundära 

bedömningen avgör personen själv vilka resurser han/hon har för att kunna neutralisera eller 

minska de obehagliga känslorna. Personen bedömer sina psykiska, sociala och fysiska 

resurser. Det är i denna process som valet av copingstrategier sker (Gullacksen, 1998). 

 

Copingfunktionen 

Den andra kognitiva processen är copingfunktionen, det vill säga det strategiska arbetet. Detta 

arbete reglerar känslor och lidande som uppkommit. Detta arbete hjälper till att bemästra 

problem som ligger till grunden för situationen (Gullacksen, 1998). 

 

Problemfokuserad coping: innebär att strategier används för att direkt eliminera ett problem. 

Man försöker eventuellt att ändra andras attityder till ett problem eller söker information och 

hjälp (Werner & Strang, 2003).  

 

Känslofokuserad coping: innebär en strategi för att ändra upplevelsen av ett problem, vilket 

på så sätt kan bli mindre påtryckande. På olika sätt försöker personen minska verkningarna av 

dessa genom att bortse från dem eller vända dem till något positivt (Werner & Strang, 2003 ; 

Gullacksen, 1998).  

 

Copingstrategier 

 Barns copingstrategier skiljer sig från vuxnas då de upplever vid medicinska procedurer 

starkare obehag efter som de anses vara mer emotionella. Att minimera rädslan och smärtan 

för barnet under sjukhusvistelsen är vårdpersonalens uppgift som med sin kunskap och sitt 

engagemang kan göra mycket för barnet (Olsson & Jylli, 2001). I en undersökning som 
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gjordes i England år 2000 fick barn med kroniska sjukdomar rita och teckna ner sina känslor 

angående vården både i hemmet och på sjukhuset och hur de hanterade dessa känslor inför till 

exempel en behandling. Frågorna ställdes i samband med att barnen fick rita sina teckningar 

var till exempel: Vilken behandling får du här? Vad innebär det för dig? Vilka känslor får 

du? I och med att barnen beskriver sina känslor inför, under och efter en behandling kommer 

specifika copingstrategier fram (Sartain, Clarke & Heyman, 2000). 

 

Problemområde 

Smärtlindringen av barn förutsätter ett tvärprofessionellt arbete, där all vårdpersonal är 

inblandad och där sjuksköterskans uppgift är att uppmärksamma barnets smärta, se till att 

smärtlindring ges och sedan utvärdera effekten av smärtbehandlingen. Sjuksköterskan har 

alltså en viktig funktion i detta arbete och är ansvarig för att hjälpa barnet till optimal 

smärtbehandling (Olsson & Jylli, 2001). Hanteringen av smärta hos barn är ofta problematisk 

och i stort behov av en förbättring. Vi vill med denna uppsats undersöka sjuksköterskornas 

kunskap och bristande kunskap angående smärta hos barn och undersöka vilka 

copingstrategier barn som har smärta använder sig av. 

Syfte  
Syftet var att beskriva vilka copingstrategier barn med smärta använde sig av samt att 

beskriva sjuksköterskans kunskaper och bristande kunskaper om smärta och smärtskattning 

hos barn. 

Frågeställningar 

1. Vilka copingstrategier använde sig barn med smärta av? 

2. Vilka kunskaper hade sjuksköterskan gällande smärta hos barn?  

3. Vilka bristande kunskaper hade sjuksköterskan om smärta och smärtskattning hos barn? 

 

Definitioner 

Prematura: ej fullgånget barn, yngre än 37 veckor (Lindskog, 2004). 

Barn: kommer i denna studie avse åldern 0-18 år. 
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METOD 

 
Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

 Urval av litteratur 

En systematisk litteraturstudie har gjorts med hjälp av Högskolan Dalarnas databaser där 

enskilda datatbaser som Blackwell Synergy och Elin söktes i för att hitta vetenskapliga 

artiklar i ämnet. Sökorden som användes i olika kombinationer var: children coping, nurses, 

pain och, knowledge. Manuell sökning utifrån artiklarnas referenslista kom att användas. 

Även övrig facklitteratur kom att användas i studien.  
Inklusionskriterier för urvalet var att artiklarna som användes inte var äldre än 12 år och var 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna var i fulltext. Först granskades titeln i urvalet av 

artiklarna, sedan lästes abstraktet för att se om det stämde med litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick handla om smärta hos vuxna 

och deras copingstrategier. Även artiklar som inte uppnådde tillräckligt hög poäng i 

granskringsmallarna exkluderades. Resultatet av artikelsökningen presenteras i (bilaga 1). 

 
Datainsamlingsmetod och Mätinstrument 
 
För att bedöma artiklarnas vetenskapliga värde användes modifierade granskningsmallar för 

kvantitativa (Bilaga 3) och kvalitativa (Bilaga 4). Grunden till de modifierade 

granskningsmallarna hämtades ur boken ”Evidensbaserad omvårdnad”. De vetenskapliga 

studierna bedömdes utifrån granskningsmallarna och delades in i tre olika kategorier: bra-; 

medel-; och låg kvalitet. Poängsättningen enligt granskningsmallarna kvalitativa och 

kvantitativa studier tydliggörs i (Bilaga 2). Artiklarna har betygsbedömts med kriterierna låg, 

medel eller hög poäng och då tagit hänsyn till syfte, metod, population, urval och resultat. 

Artiklar med poäng under 5 exkluderades.  

 

 

 

 

 

 

 

 8



Analys 

För att skapa en helhetsbild av de utvalda artiklarna lästes dessa av båda författarna först var 

för sig. Sedan lästes artiklarna gemensamt och diskuterades noggrant. Stycken delades in i 

intressanta kategorier och kontrollerades gentemot syfte och frågeställningar. De 21 artiklarna 

som ligger till grund för resultatet redovisas i (Bilaga 2). 

 

Poängsättning av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

Antal poäng % Betyg Kvalitet 

26-21 p 100-80% Bra kvalitet III 

20-19 p 79-70% Medelgod kvalitet II 

<18 p <69% Låg kvalitet I 

 
 
RESULTAT 
 

 Copingstrategier hos barn med smärta 

 Flera olika studier beskrev olika typer av copingstrategier som barn använde sig av vid olika 

typer av smärttillstånd som en del i förbättringsprocessen.  Barnets mål med denna process 

var att inte känna någon smärta alls. De tre huvudstrategierna var att: distansera sig, kämpa 

emot och göra det bättre. Resultaten visade även att ju mer smärta barnet upplevde desto 

oftare användes dessa strategier (Woodgate & Kristjanson, 1995; Graham, Cheryl, Gilbert & 

McGrarth, 1998; Schanberg, et al, 1997; Frare. Axia & Battistella, 2002; Dangel, 2005; 

Pölkki, Pietilä & Rissanen, 1999; Dárcy, 1998). 

 

Distansera sig 

Den första strategin ”distansera sig” var ett sätt för barnen att gömma sig från smärtan som 

han eller hon kände och även mot hot mot eventuell smärta. I en studie  kom författarna fram 

till att barns reaktion på smärta var att gömma sig någonstans och gråta. Barn som använde 

sig utav denna strategi drogs sig undan från världen runt dem. Dock hade barnen en begränsad 

möjlighet att gömma sig fysiskt och detta ledde till en psykisk isolering. Det vanliga beteendet 

var att inte prata med någon runt dem. I extrema fall kunde detta leda till isoleringen och att 

barnet lade sig i fosterställning och blev verbalt okontaktbar. Om barnet talade var det oftast 

med uttryck som ”gå iväg”, ”lämna mig i fred” eller ”stäng dörren”. Det var också vanligt 
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att de inte ville leka med andra barn. Denna strategi beskrevs som en känslofokuserad 

copingstrategi (Woodgate & Kristjanson 1995). 

 

Enligt en studie som gjordes i Finland av Pölkki, Pietilä och Rissanen (1999) beskrevs bland 

annat en copingstrategi som innebar att barnen tittade bort eller blundade vid smärtsamma 

undersökningar som till exempel vid perforering av huden. De beskrev hur de blundade för att 

undvika att se blod som kunde leda till illamående, dessutom grimaserade vissa barn vid 

smärtan istället för att verbalt uttrycka denna (a.a). 

 

Andra strategier som var distanserade var att barnen ofta stirrade på ett specifikt föremål till 

exempel Tv: n oavsett om det var ett barnprogram eller inte. ”Distansera sig” kännetecknades 

också av barnens tystnad för att inte dra uppmärksamhet till sig från omvärlden. Barnens 

ansiktsutryck var antingen ointresse eller sorgsenhet. Denna tystnad var det som förvånade 

föräldrarna mest då de hade väntat sig att barnet skulle vara högljudd och skrika när han/hon 

hade ont (Woodgate & Kristjanson, 1995). Enligt en studie gjord i Canada av Reid, Gilbert 

och McGrath (1998) kunde man påvisa att flickorna hade en större benägenhet att använda sig 

av distanserande copingstrategier än vad pojkar hade. Flickorna i studierna använde sig ofta 

av uttryck som ”lämna mig ifred och stäng dörren efter dig” .”Distansera sig” - var den 

strategi som användes under längre perioder och som observerades i samband mellan olika 

behandlingar och relaterade mer till den kirurgiska smärtan (a.a). 

  

Kämpa emot 

Den andra strategin barnen använde sig av var att kämpa emot eller konfrontera smärtan som 

visade sig vara en form av protest. Detta kunde yttra sig så att de vägrade gå med på 

behandlingen genom att titta på andra eller knuffa iväg personalen. De kunde även använda 

sig av våldsamma beteenden för att kämpa emot genom att attackera källan till smärtan. 

Barnen var på sin vakt hela tiden, redo att konfrontera alla typer av smärta de kunde åsamka 

sig. (Woodgate & Kristjanson 1997).  I en studie av Reid et al. (1998), uppvisade pojkarna 

oftare en direkt problemfokuserad copingstrategi. Exempel på detta var att de direkt 

konfronterade smärtan genom att de till exempel uppvisade ilska och svor direkt över sin 

smärta. I nästa reaktionsfas försökte de ta kontroll över smärtan genom att inte berätta för 

omgivningen hur ont de egentligen hade (a.a). Woodgate och Kristjanson (1995) visade att 

när barnen hade ont sa de nej till nästan alla förslag och skrek ännu högre och grimaserade. 

De såg även att i stället för att ignorera och undvika att svara på frågor från till exempel  
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sjuksköterskan ställde reagerade barnen med typiska uttryck som ”gör mig inte illa”, ”gör 

inte så”, ”jag vill inte” eller helt enkelt ”nej”. När barnen blev bättre och hade mindre ont 

protesterade de inte lika ofta, vilket var typiskt för en problemfokuserad strategi (a.a).  

 

”Kämpa emot”-strategin användes under kortare perioder ofta inför och under 

behandlingarna. De första två strategierna ”distansera sig” och ”kämpa emot” var direkt 

riktade från smärtan medan strategin ”göra det bättre” var riktad mot smärtan (Woodgate & 

Kristjanson, 1995). 

 

Göra det bättre 

Den tredje strategien barnen använde sig av vid smärta var riktad mot att minska smärtan och 

karaktäriserades av handlingar som var antingen självförsvarande eller varsamma för barnen. 

Den vanligaste förekommande strategin inom detta område var att barnen var extra försiktiga 

och uppmärksamma hur de flyttade sin kropp och detta inkluderade allt från hur de kom ur 

och i sängen och hur de gick. Barnen ändrade genast ställning med försiktighet om de kände 

av smärtan.  Dessa varsamma beteenden involverade handlingar som till exempel att 

omsorgsfullt massera eller gnugga på ställen där de hade smärta. En karaktäristisk handling 

barnen ofta använde sig av var att hålla i något när de hade ont som till exempel en filt, ett 

mjukisdjur eller sin egen eller en förälders hand. Andra typiska tröstande handlingar var att 

försöka distrahera sig själv genom att titta på Tv, spela Tv-spel, läsa, rita, sova och tänka 

positiva tankar som kunde avleda smärtan. (Woodgate & Kristjanson, 1995). Enligt studien 

ifrån Finland av Pölkki et al. (1999) använde sig många barn med smärta av strategier som 

avslappning och vila under alla smärtsamma situationer som till exempel vid injektioner och 

provtagningar. Barnen deltog aktivt i proceduren, genom att de fick beskriva sina önskemål 

om hur de ville sitta eller ligga vid provtagningen. Barnen beskrev hur deras smärta 

reducerades då de fick känna sig delaktiga i proceduren (a.a). 

  

Barnen kunde också be andra om hjälp och stöd. Ibland kunde barnen verbalt uttrycka en 

önskan om hjälp genom att säga till exempel ”jag har ont”. De hade även en specifik önskan 

om vad andra kunde göra för att hjälpa dem till exempel ”ta bort slangen” eller ”jag önskar du 

kunde hjälpa mig ta bort smärtan”. Vissa barn visade också att de behövde hjälp genom att 

inte säga något över huvudtaget utan i stället pekade på stället där de hade ont och grät. 

(Woodgate &  Kristjanson, 1995). 
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 Barn med kronisk smärta utvecklade strategier för att kunna hantera och minimera sin smärta. 

Negativt tankesätt visade sig ha en negativ effekt på smärtupplevelsen, medan strategier som 

till exempel distrahering och ett lugnande tankesätt var effektivt och ledde till lägre smärta 

(Schanberg, et al, 1997). Studier i Italien av Frare et al. (2002) visade att barn i 6-12 års ålder 

med migrän använde sig av känslofokuserad coping genom att de sökte en social samvaro och 

ett socialt stöd. Detta för att de kunde hantera de känslomässiga reaktionerna på ett bättre sätt.  

Copingstrategier som användes var att inta läkemedel och sedan ligga still och vila, familjärt 

stöd och en önskan om en snar förbättring (a.a). Barn med emotionell smärta beskrevs i en 

kanadensisk studie. Dessa barn hade bland annat upplevt skilsmässa hos föräldrarna eller 

dödsfall inom familjen. Oavsett vilka copingstrategier som barnen använde sig av så fick de 

lära sig att det viktigaste av allt var att prata och diskutera runt sina känslor och upplevelser 

(Dárcy, 1998).  

 

Olika steg i smärtan 

Enligt en studie av Dangel (2005) hade smärtlindringen av barn med kronisk smärta en 

avgörande betydelse vad det gäller barnens möjligheter att utnyttja olika typer av 

copingstrategier. Enligt studien genomgick barn med långvarig smärta tre olika steg när 

smärtan blev för svår att hantera. Första steget var när smärtan debuterade och sedan 

intensifierades. Nästa steg var en stark oro och ångest och sista steget var en önskan om att få 

dö då smärtan blev för svår. Målet med smärtlindringen skulle vara att få ned smärtan till en 

nivå där barnen hade en möjlighet att utnyttja sina copingstrategier till fullo. Till exempel 

visade studien att barn med för stor smärta hade svårt att sitta still, uppvisade 

koncentrationssvårigheter och hade en ökad aggressivitet. (a.a).    

 

Sjuksköterskans kunskaper vad det gäller smärta hos barn 

 

Tillräckliga kunskaper 

I en studie gjord i Canada av Caty, Tourigny och Koren (1995) fick 72 legitimerade 

sjuksköterskor beskriva sina kunskaper angående smärta och smärttillstånd hos barn. Bland 

annat fick de definiera begreppet smärta och hur smärtan kunde identifieras. av 

sjuksköterskorna definierade 36 % smärta som en individuell och högst personlig upplevelse. 

De menade att barnet skall tas på allvar oavsett var och hur det beskriver sin smärta. 

Sjuksköterskorna beskrev smärta som ett mer fysiologiskt fenomen där en mer eller mindre 
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lokaliserad obehagskänsla infann sig. De ansåg till exempel att ett stimuli av specialiserade 

nerver perifert gav en viss mängd obehag, ångest och framför allt smärta (a.a). 

 

På en brännskadeavdelning på ett sjukhus i Sydney Australien, fick (n=32) sjuksköterskor 

beskriva vikten av en god kunskap angående smärta hos barn. På denna avdelning ansåg så 

många som 89 % av sjuksköterskorna att de hade tillräckliga kunskaper om smärta för att till 

exempel kunna förbereda patienter inför smärtsamma ingrepp. De ansåg att denna kunskap 

var av störta vikt då man till exempel skulle utvärdera farmakologisk behandling kontra 

ickefarmakologisk behandling (Nagy, 1999). I en undersökning gjord i Åbo Finland av 

Salanterä (1999) fick 265 sjuksköterskor svara på frågor, bland annat om deras kunskaper 

angående smärta hos barn. I undersökningen framkom att de flesta av sjuksköterskorna ansåg 

sig ha en god eller ganska god kunskap om barns psyke och psykologiska utveckling. Av 

sjuksköterskorna ansåg 70 % att de hade tillräckliga kunskaper angående barns fysiologiska 

och neurologiska utveckling (a.a). 

 

 I en Taiwanesisk studie av Chiang, Chen och Huang (2006) fick 181 sjuksköterskor 

vidareutbilda sig i ämnet smärta hos barn och efter det visade det sig att kunskapsnivån ökat. 

Sjuksköterskorna fick svara på frågor angående smärta hos barn innan utbildningen och då låg 

antalet rätta svar på 57 %. Efter utbildningen steg nivån på de rätta svaren till 91,4 %. Direkt 

efter utbildningen fick vissa sjuksköterskor ingå i ett projekt där smärtupplevelser hos barn 

stod i centrum (a.a). I en annan studie av Van Hulle och Denyes (2004) från USA fick man 

ungefär samma resultat. I studien fick 67 sjuksköterskor genomgå ett prov för att kontrollera 

sin kunskapsnivå angående smärta hos barn. Testet var upplagt så att svaren gav en viss poäng 

och slutpoängen visade sig ligga relativt högt. Så många som 77 % av sjuksköterskorna visade 

sig ha högsta poängtal (a.a).  

 

I England gjordes en studie av Simons och MacDonald (2004) där specialutbildade 

barnssjuksköterskor fick svara på frågor angående smärtlindring av svårt sjuka barn med 

cancer. Enkäten bestod av ett kunskapstest där frågor ställdes angående sjuksköterskornas 

förmåga att känna igen smärta och fastställa den. Även frågor om reaktioner på smärta och 

hur man närmar sig ett barn med smärta förekom. Svaren på frågorna indelades i ett 

poängsystem och resultatet var gott. Av sjuksköterskorna hade 92 % högsta poäng och detta 

visade på en gedigen kunskapsbas hos dessa specialutbildade sjuksköterskor (a.a). 
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I en annan studie som gjordes i England av Simons (2002) angående sjuksköterskors kunskap 

om smärta hos barn fick de genomgå en endagsutbildning i vilken ingick information om 

barns fysiologiska utveckling, farmakologisk smärtbehandling och förmåga att använda sig av 

smärtskattningsskalor. De kände efter utbildningen att deras kunskapsnivå angående smärta 

hos barn förbättrades avsevärt (a.a). 

 

Sjuksköterskans bristande kunskaper vad det gäller smärta och smärtskattning hos 

barn 

Studier av Visentin, Trentin,  De Marco och Zanolin, (2001) har visat att sjusköterskor och 

annan personal har bristande baskunskaper angående smärta och svårigheten att bedöma 

smärta hos barn (a.a). Man såg att barn led i onödan på grund av att sjuksköterskorna inte 

tyckte att medicinering behövdes mot barnens smärta då de inte hade samma smärtupplevelse 

som vuxna. En annan aspekt som sjuksköterskorna tog upp var att smärtlindring i form av 

värktabletter kunde leda till ett beroende hos barnen.(Chiang et al. 2006; Salantäre, Lauri, 

Salmi & Helenius, 1999). Sjuksköterskor beskrev att ju mindre barnet var desto svårare var 

det att bedöma smärtan (Salantäre et al. 1999). En studie av Marion, Broome, Richtsmeier och 

Alexander (1996) angående smärta visade att (n=56) 87 % av de som ingick i studien 

rapporterade att de upplevde smärta under sjukhusvistelsen (a.a). Flera studier påtalade att 

vidareutbildningar angående smärta hos barn var av stor vikt. (Salantäre et al. 1999; Simons, 

2002) 

 

I Simons och Robersons studie (2002) kunde de påvisa att smärtlindringen av barn i ådern 0-

18 år har visat sig ha låg prioritet bland sjuksköterskor vilket bevisades av att de bara 

dokumenterat hälften av den smärtupplevelse som patienten beskrev. De kom även fram till 

att sjuksköterskor underskattade den grad av smärta som barn kände. Dessa studier hävdade 

att sjuksköterskor ofta ansåg att en viss medicinsk procedur gav en viss mängd smärta och 

ordinerade smärtlindring utefter detta oavsett vilka signaler barnen gav. Detta tydde på att 

sjuksköterskor inte tittade på barnets smärtbild individuellt utan generaliserade grovt (a.a).  

 

Resultatet av Salantäres (1999) undersökning visade att många sjuksköterskor har bristande 

kunskaper om smärta hos barn. De trodde till exempel att små barn inte kunde känna smärta 

vilket kunde leda till att barnen fick en ineffektiv smärtlindring. Samma studie kom även fram 

till att kunskaperna bland sjuksköterskor om smärta var varierade beroende på olika faktorer 
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 t ex utbildning, ålder, år av erfarenhet, arbetsplats och eventuell specialisering. Även barnets 

uppväxtmiljö, kulturella tillhörighet och föräldrarnas tro på smärta ansågs bland 

sjuksköterskorna ha en betydande roll i uppfattningen av smärta hos barnen. Av de 267 

sjuksköterskorna ansåg 95 % att föräldrarnas tro till smärtlindringen och dess effekter hade en 

avgörande betydelse för barnets upplevelser av smärta. Att den kulturella bakgrunden hade 

betydelse ansåg 88 % och 80 % menade att även uppväxtförhållanden hade stor påverkan på 

barnets smärtupplevelser (Salantäre, 1999) 

 

 Simons och MacDonalds, (2004) studie påvisade brister i sjuksköterskors kunskap angående 

smärta och även smärtskattning av barn med smärta. Författarna ansåg att sjuksköterskorna 

hade en moralisk, etisk och laglig skyldighet att se till att barnen var befriade från smärta och 

lidande. Därför fick de inblandade sjuksköterskorna i studien svara på frågor om deras 

kunskaper angående smärtskattning hos barn med smärta. Bland annat fick deltagarna i 

studien svara på frågor som ”Föredrar du något speciellt smärtskattningsinstrument”? och ” 

Om du skulle erbjudas en utbildning i smärtskattningsskalor, hur många timmar skulle du 

behöva till ditt förfogande? Två, fyra eller sex timmar?”. Vid sammanställningen av 

frågeställningarna framkom att 61 % av sjuksköterskorna inte hade något speciellt 

smärtskattningsinstrument som de föredrog och 84 % svarade att de endast behövde två 

timmars utbildning i smärtskattning. Detta ansåg författarna av artikeln vara ett bevis på 

sjuksköterskornas bristande kunskap angående smärta och smärtskattning, vilket i sin tur 

kunde leda till otillräcklig smärtlindring av barn med svåra smärttillstånd (a.a). 

 

I en studie gjord i USA av Anghelescu och Oakes, (2002), hävdar författarna att innan smärta 

kunde bli korrekt kontrollerad och åtgärdad, skulle smärtan och smärtupplevelsen vara korrekt 

bedömd av sjuksköterskor med hjälp av smärtskattningsinstrument som var av hög validitet. 

Studien visade vidare att barnen med smärttillstånd inte blev tillräckligt smärtlindrade på 

grund av sjuksköterskornas bristande kunskaper angående smärtskattningsskalor. Ett exempel 

som togs upp var sjuksköterskors förmåga att bedöma bland annat tidpunkten då patienten 

behövde påbörja en smärtstillande behandling och sedan utvärdera smärttillståndet varje 

timme (a.a). 

 

I en studie, gjord i Arizona USA, visade resultaten att otillräcklig smärtlindring, speciellt 

beroende på sjuksköterskors bristande kunskaper om smärttillstånd hos svårt sjuka barn 

bidrog till att barnen fick komplikationer som till exempel metaboliska rubbningar, 
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hjärtarytmier och i sällsynta fall även andningsinsufficiens och hjärtstillestånd. Allt detta 

ansågs bero på en allt för hög stressnivå i kroppen orsakat av stresshormoner som 

noradrenalin och adrenalin. Forskarna ansåg att detta till stora delar kunde undvikas om 

sjuksköterskor hade en adekvat utbildning i smärta och smärtbehandling hos barn (Altenhein 

& Thurber, 1998). 

 

I en studie gjord i Holland av Hammers, Abu-Saad, Marcel och Ruud (1998), beskrevs 

slumpmässigt utvalda barns smärtupplevelser. Barnen fick möjlighet att rangordna sin smärta 

via en tiogradig skala, där 1-3 var låg smärta, 4-7 medelsvår smärta och 8-10 svår smärta. 

Resultaten visade att 87 % av barnen hade haft någon form av smärta det senaste dygnet och 

19 % uppgav att deras smärta var svår. Endast 38 % av barnen hade enligt egen utsago fått 

någon form av smärtlindring. Detta ansåg författarna till studien till stor del bero på 

sjuksköterskans bristande kunskap angående smärta, smärtupplevelser och 

smärtskattningsmetoder. De beskrev också vikten av en vidareutbildning av sjuksköterskor 

och även en utökad mängd forskning i till exempel akuta smärttillstånd hos barn (a.a). 

 

DISKUSSION 

 
Sammanfattning av huvudresultaten 
 

Hanteringen av smärta hos barn var ofta problematisk och i stort behov av en förbättring. 

Sjuksköterskan var den som hade huvudansvaret för barns smärttillstånd. Sjuksköterskans 

uppgift var att uppmärksamma barnets smärta, se till att smärtbehandling gavs och sedan 

utvärdera effekten av smärtbehandlingen vilket inte alltid gjordes. Dock ansåg sig många 

sjuksköterskor ha en god eller en ganska god kunskap angående smärta hos barn (Salantäre, 

1999). Flera olika studier beskrev olika typer av copingstrategier som barn använde sig av vid 

smärttillstånd. Tre huvudstrategier som togs upp var att: distansera sig, kämpa emot och göra 

det bättre. Resultaten visade att ju mer smärta barnen kände desto oftare användes dessa 

strategier. Dessa strategier gick under begreppen känslofokuserad och problemfokuserad 

coping (Woodgate & Kristjanson, 1995; Graham, Cheryl, Gilbert & McGrarth, 1998; 

Schanberg, et al, 1997; Frare. Axia & Battistella, 2002; Dangel, 2005; Pölkki, Pietilä & 

Rissanen, 1999; Dárcy, 1998). 
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Resultatdiskussion 

 

Copingstrategier hos barn med smärta 

I resultatet av vår studie framgick att barn använde sig av relativt många olika 

copingstrategier vid smärta. Enligt Woodgate och Kristjansons studie (1995) var det tre 

huvudstrategierna som användes mest frekvent visade sig vara att: distansera sig, kämpa emot 

och göra det bättre.  Den första strategin som vi presenterade i vårt resultat handlade om ett 

sätt att gömma sig eller försvinna helt från smärtan. Denna tillhörde en känslofokuserad 

copingstrategi. Barnen försökte dra sig undan från världen omkring dem men då de hade en 

begränsad möjlighet att gömma sig fysiskt så försökte de att isolera sig psykiskt (a.a). Vi 

anser att som sjuksköterska måste man ha goda kunskaper angående denna typ av 

copingstrategi. Vi bör kunna närma osss dessa barn på ett mjukt och försiktigt sätt så att de 

inte sluter sig ännu mera in i sin egen värld. Målet är att försöka få dessa barn att öppna sig 

och på något sätt tala om eller visa var de har ont någonstans även när smärtan känns som 

svårast. 

 

Den andra huvudstrategin som presenterades i vårt resultat var en problemfokuserad 

copingstrategi som benämns ”kämpa emot”. Strategin verkade vara en form av protest både 

mot omvärlden och mot själva smärtan (Woodgate & Kristjanson, 1995). Här anser vi att man 

som sjuksköterska måste backa lite ibland. Dessa barn är ofta väldigt utåtagerande och visar 

en direkt ilska mot den eller det som orsakar smärtan. I detta läge bör kunskapen vara 

tillräcklig hos sjuksköterskan så att denne ger barnet det utrymme det behöver. Man bör 

kanske låta barnet få visa sin ilska och sedan hjälpa barnet få kontroll över smärtan genom att 

förklara och visa olika möjligheter till smärtlindring och så vidare. 

 

I vår studie presenterades även en tredje strategi som benämns ”göra det bättre”. Även denna 

var en problemfokuserad copingstrategi. Denna copingstrategi var riktad mot att minska 

smärtan på ett uttalat konkret sätt som till exempel att flytta sin kropp eller enstaka 

kroppsdelar för att reducera smärtan (Woodgate & Kristjanson, 1995). Vi anser att man som 

sjuksköterska behöver ha en gedigen kunskap om barns olika sätt att hantera smärta. Denna 

kunskap kan vara viktig som till exempel när barn visar aggressivitet eller apati i samband 

med en vårdsituation. I det läget är det av största vikt att sjuksköterskan har förståelse för att 

detta handlar om barns sätt att hantera jobbiga och smärtsamma situationer. Vi tror att en god 

kunskap angående barns copingstrategier kan ge ett korrekt och bra bemötande till barn med 
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smärta. Vi tror också att denna goda kunskap kan förhindra att man som sjuksköterska tar 

barnets reaktion personligt, då barnen ofta riktar till exempel ilska direkt mot den som 

åsamkar dem smärta. Man bör också som sjuksköterska ha möjligheten och kunskapen att på 

ett bra sätt kunna förklara för närstående, ofta föräldrarna, varför barnen reagerar som de gör.   

 

Sjuksköterskans kunskaper vad det gäller smärta hos barn 

Vi anser att vår studie visar på en relativt subjektiv bedömning av kunskapsnivån hos vissa 

studier vad det gäller smärta hos barn. I resultatet presenteras en studie gjord i Finland där 

sjusköterskorna själva fick beskriva sin kunskapsnivå. Av studien framgick att de flesta av 

sjuksköterskorna ansåg sig ha goda kunskaper angående barns psykologiska utveckling och 

psyke och så många som 70 % ansåg att de hade tillräckliga kunskaper om barns fysiologiska 

och neurologiska utveckling (Salantäre, 1999) Av resultatet framgick även att samma typ av 

studie gjorts i Australien. Sjuksköterskor som jobbade på en brännskadeavdelning fick svara 

på frågor om deras kunskap var tillräcklig för att kunna förbereda barnen inför smärtsamma 

ingrepp. Det framkom att 89 % av sjuksköterskorna ansåg sig själva ha tillräckliga kunskaper 

angående smärta hos barn. Vidare framkom också i studien att de ansåg det vara nödvändigt 

med dessa kunskaper vid utvärdering av till exempel en farmakologisk behandling (Nagy, 

1999). Vi anser att detta självklart är av stor betydelse men ställer oss lite tvekande till dessa 

typer av studier då vi anser att de blir alltför subjektiva då det är sjuksköterskan själv som ska 

avgöra eller bedöma sina egna kunskaper. Dock presenterar vi andra typer av studier i vårt 

resultat, vilka vi anser ger en mer objektiv bild av sjuksköterskors kunskaper angående smärta 

hos barn. En studie gjord i Taiwan var utformad som en enkätundersökning med frågor om 

smärttillstånd hos barn. Sjuksköterskorna fick svara på frågor och sedan rättades svaren. 

Initialt låg antalet rätta svar på 57 % men efter en vidareutbildning i smärttillstånd hos barn, 

steg resultaten till 91.4 % rätta svar.(Chiang et al. 2006). 

 

Resultatet av en studie gjord i England visade på en hög kunskapsnivå hos specialistutbildade 

barnsjuksköterskor. Studien utgick ifrån ett kunskapstest där sköterskorna fick svara på frågor 

om deras förmåga att känna igen smärta hos barn och även fastställa den. Även psykosociala 

kunskapsfrågor ingick i testet, som till exempel hur man närmar sig ett barn med smärta. 

Resultatet av testet visade på en stor kunskap hos dessa sköterskor, då 92 % av deltagarn hade 

hösta poäng (Simons & MacDonald, 2004). 
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Dessa två typer av studier anser vi ger en rättvis bild av sjuksköterskors kompetensangående 

smärta hos barn. Det framträder en väldigt objektiv bild av kunskapsnivån då studierna är 

utformade som ett test anser vi.  

 

Vi hoppas att kunskapsnivån är tillräckligt hög idag bland utbildade sjusköterskor för att en 

effektiv smärtvård ska vara möjlig. Dock verkar kunskapsnivån hos specialistutbildade 

barnsjuksköterskor vara högre än hos övriga sjuksköterskor. Detta är kanske inte så konstigt 

då de har en specialistutbildning men vi anser att det visar på fördelar med en gedigen 

utbildning angående smärta hos barn.  

 
 
Sjuksköterskans bristande kunskaper vad det gäller smärta och smärtskattning hos barn 
 
Resultatet av Salantäres (1999) undersökning visade att många sjuksköterskor hade bristande 

kunskaper om barns smärta. Att sjuksköterskor i dagens moderna sjukvård inte var mer 

utbildade i detta ämne anser vi vara en stor brist. Då man arbetar med barn inom sjukvården 

så borde det vara av största vikt att man har relevanta kunskaper inom detta område. Vi anser 

att varje verksamhet borde se till så att personalen har de specialkunskaper som behövs för att 

ge bästa möjliga vård. 

 

Simons och Roberson (2002) studie visade att sjuksköterskor underskattade den grad av 

smärta som barn kände. De kunde påvisa att sjuksköterskor ofta ansåg att en viss medicinsk 

procedur gav i viss mängd smärta och ordinerade smärtlindring utefter detta oavsett vilka 

signaler barnen gav. De brydde sig inte om att titta på barnens smärtbild utan de 

generaliserade grovt. Våran uppfattning av dessa resultat är att sjuksköterskorna inte tog barns 

smärtupplevelser riktigt på allvar utan uppvisade en viss nonchalans, speciellt gentemot barns 

upplevda smärta. Som sjuksköterska är det vår uppgift att identifiera smärta hos patienterna 

och ta det på allvar, vare sig det handlar om vuxna eller barn. 

 

I resultatet diskuterades sjuksköterskors bristande kunskaper angående smärtskattning av barn 

med smärta (Simons & MacDonald, 2004). I resultatet framkom att sjuksköterskor till stor del 

inte hade någon speciell smärtskattningsskala som de använde sig av, vilket vi anser vara 

anmärkningsvärt då vi anser att sjuksköterskor har en moralisk, etisk och laglig skyldighet att 

se till att barnen blir adekvat smärtbehandlade. Denna del av resultatet anser vi vara mycket 

viktigt då det är av största vikt att ett fungerande smärtskattningsinstrument används. 
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 Enligt en studie gjord i USA, har sjuksköterskors förmåga att bedöma tidpunkten för 

läkemedelsadministrering en avgörande betydelse för hur effektiv smärtbehandlingen ska bli. 

Dessutom skulle även en utvärdering av smärttillståndet göras varje timme (Anghelescu & 

Oakes, 2002). Vi anser att tiden verkar vara en viktig faktor till otillräcklig smärtbedömning. 

Därför anser vi att sjuksköterskor bör få tillräckligt med vårdtid till varje barn för att kunna 

göra en korrekt bedömning. Vi anser också att sjusköterskor borde få kontinuerlig och djupare 

utbildning i smärta och smärtbedömning hos barn och påminnas om vikten av att bedöma 

varje barn individuellt.  

 
Metoddiskussion 
  
För att finna adekvat litteratur till denna systematiska litteraturstudie användes databaser som 

var tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek. Artikelsök gjordes via Elin och Blackwell 

Synergy där artiklar gick att få i fulltext. Till en början söktes relativt nya artiklar, från år 

2000 och framåt, och då fick vi genast problem med att hitta relevanta artiklar som 

motsvarade studiens syfte och frågeställningar. Detta resulterade i att vi tvingades acceptera 

äldre artiklar, från år 1995 och framåt, då det visade sig att många bra artiklar var utförda 

under mitten av 1990-talet. Detta ansåg vi vara övervägande positivt då bland annat 

copingresurserna inte bör ha ändrats nämnvärt under åren. En negativ faktor var dock 

artiklarna angående sjuksköterskors kunskaper, då forskningen och utbildningen om barn med 

smärta förhoppningsvis gått framåt under årens lopp. Granskningen av artiklarna skedde med 

hjälp av granskningsmallar enligt Willman & Stoltz för att få en uppfattning om artiklarnas 

kvalitet. Fördelar vi såg med att använda granskningsmallar var bland annat att kunna sålla 

bort artiklar på ett effektivt sätt och så att säga plocka lingonen från riset. Bristerna med detta 

förfaringssätt var att vi möjligtvis missade små viktiga detaljer som funnits i artiklar vilka vi 

ej tog med i studien. 

 

I resultatet användes 21 artiklar, varav 13 stycken var kvalitativa och åtta stycken kvantitativa. 

Alla artiklar som använts är vetenskapligt granskade och är skrivna på engelska. Artiklarna 

som använts i studien är genomförda i USA, England, Finland, Holland, Canada och Taiwan. 

Då vi tror att sjukvården bedrivs relativt lika i dessa länder, anser vi att resultatet är trovärdigt. 

Möjligen kan dock resultatet ha påverkats av översättningen från engelska till svenska. Bland 

annat kan det ha blivit någon miss i tolkningen av engelska begrepp och medicinska termer. 

Granskningen av artiklarna ledde fram till 17 stycken med hög kvalitet, två stycken med 

medelhög kvalitet och två stycken med låg kvalitet.  
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Förslag till vidare forskning 

 
Det har tidigare gjorts relativt många olika typer av studier inom detta ämne men vi anser att 

det bör bedrivas vidare forskning. I de artiklar som vi granskat angående barns 

copingstrategier vid smärta så finns det mer att önska vad det gäller orsaker till att barn 

använder de copingstrategier de gör. Det skulle vara intressant att undersöka bakgrunden till 

varför barnen väljer en specifik copingstrategi, om barnets uppväxt, kulturell tillhörighet eller 

arv har någon inverkan på valet. Vidare vad det gäller sjuksköterskans kunskaper i smärta hos 

barn så skulle vi vilja se en djupare men även en mer riktad forskning angående barns 

smärtupplevelser. Detta för att kunna göra en korrekt smärtskattning och i slutändan lyckas 

med en optimal smärtlindring, då en bristfällig smärtskattning ofta leder till en inadekvat 

smärtlindring hos barn med olika typer av smärttillstånd. 
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BILAGA 1. 
 
 Tabell 1.  Redovisning av sökord och urval av artiklar 
 
 
 
Databas 

Elin 

Begränsningar Träffar Artiklar att 

läsa 

Antagna 

artiklar 

Children 

AND coping 

AND pain 

 

 

Fulltext 

 

 

 

34 

 

 

20 

 

 

7 

AND nurses Fulltext 8 8 0 

AND 

knowledge 

Fulltext 34 20 13 

Databas 

Blackwell 

Synergy 

Begränsningar  Träffar Artiklar att 

läsa 

Antagna 

artiklar  

Children 

AND coping 

AND pain 

Fulltext 3853 10 0 

Children 

AND coping 

AND pain 

AND nurses 

Fulltext 1530 10 3 
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BILAGA 2. 
 

Tabell 2.  Sammanfattning av källor som ligger till grund för resultaten. 

 

Författare 

År Land 

Syfte Design och 

metod 

Datainsamlin

gsmetod 

Urval Kvalitetsgr

ad och 

nivå 
Altenhein  

Howard, V 

Thruber, W. 

1998, USA 

Syftet var att 

undersöka vilka 

metoder som 

används vid 

tolkning av 

smärta hos 

nyfödda barn. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

72 neonatal- 

sjusköterskor 

85 % 

Hög kvalitet 

Anghelescu, 

D 

Oakes, L 

2002, USA 

Syftet var att 

beskriva barn med 

cancer och deras 

hantering av 

smärta. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

Okänt antal 

sjuksköterskor 

72 % 

Medel kvalitet 

Caty, S 

Tourigny, J 

Koren, I 

1995, Canada 

Syftet var 

undersöka hur 

barnsjuk-

sköterskor 

bedömer och 

hanterar smärta 

hos barn. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

72 legitimerade 

barnsjuk-

sköterskor 

84 % 

Hög kvalitet 

Chiang, L-C 

Chen H-J 

Huang, L 

2006, Taiwan 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av 

ett 

smärtutbildningsp

rogram hos 

sjuksköterskestud

enter. 

Kvalitativ 

studie 

 

Enkätundersökni

ng 

181 
sjuksköterskestude

nter mellan 22-28 

år 

85 % 

Hög kvalitet 
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Dangel, T 

2006, Polen 

Syftet var att 

undersöka barns 

hantering av 

kronisk smärta. 

Kvalitativ 

studie 

Ostrukturerade 

intervjuer 

133 barn med 

cancer 

90 %  

Hög kvalitet 

Dárcy, J 

Driedger, S 

1998, Canada 

Syftet var att 

beskriva barns 

copingstrategier 

vid föräldrars 

skilsmässa. 

Kvalitativ 

studie 

Intervjuer 15 barn mellan 

12-17 år 

50 %  

Låg kvalitet 

Frare, M 

Axia, G 

Battistella, P 

A 

2002, Italien 

Syftet var att 

undersöka 

copingstrategier, 

livskvalitet och 

familjerutiner hos 

barn med 

huvudvärk. 

Kvalitativ 

studie 

Intervjuer 48 familjer 90 % 

Hög kvalitet 

Graham, J 

Cheryl, A 

Gilbert 

McGrath, J 

1998, Canada 

Syftet var att 
undersöka 
copingstrategier 
hos 
högstadieelver 
med smärta i en 
skola i Canada.  

Kvalitativ 

studie 

Intervju 210 högstadiebarn 95 % 

Hög kvalitet 

Hammers, J 

Abu-Saad, H-

H 

Marcel, A 

Ruud, J-G 

1998, Holland 

Syftet var att 

undersöka om 

barns 

undermedicineras 

vid postoperativ 

smärta. 

Kvalitativ 

studie 

Intervjuer 20 nyopererade 

barn 

73 % 

Medel 

kvalitet 

Marion, E 

Broome, Ph 

Richtsmeier, 

M 

Alexander, 

M-A 

1997, USA 

 

Syftet var att 

undersöka om 

vårdgivaren ger 

personalen 

möjlighet till 

vidareutbildning i 

ämnet smärta hos 

barn. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

113 

sjuksköterskor 

89 % 

Hög kvalitet 
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Nagy, S 

1999, 

Australien 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

hantering av 

brännskadepatient

er med smärta. 

Kvalitativ 

studie 

Ostrukturerade 

intervjuer 

84 sjuksköterskor, 

varav 22 

barnsjukskötersko

r 

88 % 

Hög kvalitet 

Pölkki, T 

Pietilä, A-M 

Rissanen, L 

1999, Finland 

Syftet var att 

beskriva 

skolbarns 

erfarenheter av 

smärta på sjukhus. 

Kvalitativ 

studie 

Intervjuer 20 barn mellan 7-

11 år 

88 % 

Hög kvalitet 

Salantäre, S 

Lauri, S 

Salmi T 

Helenius, H 

1999, Finland 

Syftet var att 

undersöka 

kunskapsbasen 

hos 

sjuksköterskor 

vad det gäller 

smärta hos barn. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

265 

sjuksköterskor 

87 % 

Hög kvalitet 

Salantäre, S 

1999, Finland 

Syftet var att 

undersöka 

attityder och tron 

om barns smärta 

hos 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

303 legitimerade 

sjuksköterskor 

85 % 

Hög kvalitet 

Schanberg, L 

John, C 

Lefebvre, B 

Francis, J 

Keefe, B 

Deborah, W 

Kredich, A 

Karen, M 

Gil, C 

1997, USA 

Syftet var att 

undersöka barn 

med kronisk artrit 

och deras 

smärtupplevelser 

och 

Copingstrategier. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

56 barn, 36 flickor 

och 20 pojkar 

84 % 

Hög kvalitet 
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Simons, J 

2002, 

England 

Syftet var att 

undersöka 

utbildnings-

behovet hos 

sjuksköterskor 

angående smärta 

hos barn. 

Kvalitativ 

studie 

Empirisk studie 

Intervjuer 

10 sjuksköterskor 86 % 

Hög kvalitet 

Simons, J 

McDonald, L 

2004, 

England 

Syftet var att 

beskriva 

sjusköterskors 

smärtskattningsin

strument 

Kvalitativ 

studie 

Deskriptiv 

design 

Enkätundersökni

ng 

51 sjuksköterskor 86 % 

Hög kvalitet 

Simons, J 

Roberson, E 

2002, 

England 

Syftet var att 

undersöka 

sjusköterskors 

förmåga att 

hantera 

postoperativ 

smärta hos barn. 

Kvalitativ 

studie 

Fenomenologsi

k 

Intervjuer 20 sjuksköterskor, 

20 föräldrar, 20 

barn 

81 % 

Hög kvalitet 

Van Hulle, C 

Denyes, M J 

2004, USA 

 

 

Syftet var att 

jämföra 

sammanhanget 

mellan 

sjuksköterskors 

kunskaper 

angående smärta 

hos barn och 

eventuell under-

medicinering. 

Kvalitativ 

studie 

Intervjuer 67 sjuksköterskor, 

132 barn 

83 % 

Hög kvalitet 

Visentin, M 

Trentin, L 

De Marco, R 

Zanolin, E 

2001, Italien 

Syftet var att 

utvärdera 

kunskapens som 

sjuksköterskor 

och läkare har 

angående smärta 

hos barn. 

Kvantitativ 

studie 

Enkätundersökni

ng 

669 

sjuksköterskor, 

225 läkare 

50 % 

Låg kvalitet 
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Woodgate, R 

Kristjanson, L 

1995, Canada 

Syftet var att 

undersöka 

copingstrategier 

hos barn med akut 

smärta. 

Kvalitativ 

studie,  

deskriptiv 

design 

Intervjuer 

Observationer 

11 barn mellan 2-

6 år 

96 % 

Hög kvalitet 
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BILAGA 3. 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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BILAGA 4. 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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