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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att beskriva blivande och legitimerade sjuksköterskors attityder 

och uppfattningar i behandlingen av akut smärta hos barn, samt hur blivande och legitimerade 

sjuksköterskor bedömer sin egen kunskapsnivå i smärthanteringen av barn med akut smärta. 

Datainsamling gjordes i fulltextdatabaserna ELIN@Dalarna, Blackwell Synergy och EBSCO 

Host. Sökord var nurse, acute pain, pain, pain management, children, nursing, assessment, 

pediatric, attitudes, beliefs och knowledge. Studiens resultat bygger på 16 vetenskapliga 

artiklar. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att barn tolererar smärta sämre än vuxna och 

de var endast beredda att acceptera smärta hos barn i samband med mindre procedurer. De 

flesta av sjuksköterskorna ansåg inte att ett sovande eller ett lugnt barn som säger att det har 

ont kan känna smärta. Det förekom en inkonsekvent attityd när det gällde smärtskattning, och 

dokumentationen visade inte att smärtan blev skattad. När det gällde opiater fanns en tendens 

att sjuksköterskorna gav en mindre dos smärtlindring än vad som ordinerats. Majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg även att de hade god kunskap om barns fysiologiska och psykologiska 

utveckling, men mindre kunskap om barns neurologiska utveckling och smärtans effekter på 

barns systemiska funktion. De ansåg inte att de hade bra kunskap om hur smärta utvecklas, 

om smärtmedicin och dess biverkningar. 
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Introduktion 
Den nuvarande situationen när det gäller akut smärthantering hos barn anses vara bristfällig 

(1). Det finns fortfarande en tendens till underbehandling av smärta hos barn och många barn 

lider av onödig postoperativ smärta (2). Anledningar till detta är otillräcklig uppskattning av 

smärta och ofullständigt användande av analgetika (3). Även felaktiga antaganden, myter och 

attityder liksom behandlingsmässiga tillvägagångssätt är kända hinder för att kunna 

åstadkomma en lämplig smärtlindring (1). En annan orsak för otillräcklig smärtbehandling 

sägs vara att sjuksköterskor har bristande kunskap om smärta och smärthantering (4). På 

grund av detta blir smärthanteringen ett pågående problem, eftersom sjuksköterskorna har en 

nyckelroll i hanteringen och bedömningen av smärta (5).  

 

Epidemiologi 

Enligt FN: s konvention om barnets rättigheter definieras barn som ”varje människa under 18 

år” (6). Varje år skadas mer än 200 000 barn i Sverige så att de måste uppsöka sjukhus för 

behandling (i både öppen och sluten vård). Av alla barn som vårdades i den slutna vården på 

sjukhus mellan åren 2001–2005 gjorde en femtedel det till följd av en skada eller förgiftning. 

Det innebär cirka 21 000 barn per år och av dessa hade 18 000 av dem skadats genom 

olycksfall. Av de barn som söker vård vid sjukhus för en skada behandlas cirka 185 000 per år 

i den öppna vården (7). I en svensk studie från 2002 rapporterades att totalt 6344 barn hade 

genomgått en operation under den senaste månaden. Av dessa hade 4602 någon slags smärta 

och 1056 av de barn som hade smärta upplevde måttlig till svår smärta. Måttlig till svår 

smärta verkade förekomma mer på avdelningar med allmän kirurgi och ortopedi, där barn 

behandlades tillsammans med vuxna (8). Att de flesta barn upplevde en smärta som var svår 

till måttlig, talar för att smärthantering hos barn som vistas på sjukhus ska vara mer offensiv 

(2, 9). Det framkom även att instrument att mäta smärtintensitet och analysera smärttyp sällan 

användes (8). Eftersom många av barnen upplevde smärta, även när de fick smärtlindring 

efter operationen, så önskade de att sjuksköterskorna skulle ha gett dem mer eller starkare 

smärtlindring utan försening, (9). Behandling av akut smärta med annan orsak än postoperativ 

orsak verkar vara ett ännu större problem. Det rapporterades 766 fall av icke-postoperativ 

smärta, och av dessa beräknades smärtan vara måttlig till svår hos 238 av barnen, trots aktiv 

smärtlindring (8). Smärtsamma situationer som barnen rapporterade inkluderade procedurer i 

samband med benmärg och ryggmärg (benmärgsprov, ryggvätskeprov), vener (blodprover), 

och muskel och subkutan vävnad (injektioner) (10). De barn som gått igenom större invasiva 
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ingrepp kan uppleva mer intensiv smärta än de barn som gått igenom mindre ingrepp eller 

minimalt invasiva procedurer, vilket innebär att olika smärthantering borde utföras beroende 

på de varierande faktorerna (2).  

 

Smärta  

Smärta är ett subjektivt fenomen, eftersom upplevelsen och tolkningen att en händelse är 

smärtsam är beroende av högre hjärncentra (5). Smärtimpulserna startar i perifera 

nervsystemets fria nervändar och leds via olika nervfiber i centrala nervsystemet. När 

smärtsimpulserna når sensoriska hjärnbarken tolkas smärtan och den medvetandegörs (11). 

Detta innebär att smärta som upplevelse existerar inte förrän den är tolkad av det centrala 

nervsystemet (5). Enligt International Association For The Study of Pain (IASP) definieras 

smärta som ”… en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som man förknippar med 

faktisk eller hotande vävnadsskada eller beskriver i termer av sådan skada” (12 s 505). Den 

akuta smärtan innebär att den uppstår akut och kan bero på trauma med vävnadsskada, 

kirurgiska ingrepp, kemisk inverkan på kroppen, inflammation i inre organ, nervskador och 

mycket annat (13). Sådan smärta är många gånger tillfällig och kan i allmänhet behandlas 

effektivt med starka smärtstillande preparat eftersom risken för långtidsbiverkningar är 

väldigt liten (11). Trots detta är akut smärta av både postoperativ och annan orsak fortfarande 

ett vanligt problem hos barn (8).   

 

Faktorer som påverkar smärtuttrycket 

Många faktorer såsom meningen med smärtan, en människas känslomässiga tillstånd och till 

vilken grad människan känner sig ha kontroll över situationen, påverkar en människas 

upplevelse och tolerans av smärta. Även en människas kulturella bakgrund, övertygelse, 

attityd, personlighet och kön har ett starkt inflytande på smärtuttrycket. Sjuksköterskor måste 

därför ta hänsyn till att varje patient kommer att ha en unik reaktion på smärta som kommer 

att påverkas av många olika faktorer (5). Om sjuksköterskor inte har tillräcklig och noggrann 

kunskap om smärta, så kan de lätt bli påverkade av olika faktorer i samband med patientens 

smärta eller deras egna personliga uppfattningar, och besluten om smärthantering blir då 

baserade på felaktiga antaganden (14). 

 

Vanliga attityder i smärthanteringen 

Bristande kunskap om smärta och dess hantering har gett en god grogrund för utvecklandet av 

några alldeles särskilda myter och missuppfattningar, vilka kan bidra till oförnuftiga kliniska 

2 



 

beslut i smärthanteringen. Några exempel på dessa myter är att - viss smärta är ofrånkomlig - 

opiater ska sparas tills smärtan är riktigt svår - icke-farmakologiska ingripanden är endast 

effektiva på mild smärta - patienter som tar opiater under en längre tid blir beroende - opiater 

ger andningsdepression och - nyfödda känner ingen smärta (5).  

 

Barns farmakokinetik 

För barn liksom för vuxna skiftar den personliga smärtkänsligheten väldigt mycket. Även 

skillnaden när det gäller mottaglighet för smärtstillande läkemedel är större hos barn än hos 

vuxna och den är dessutom åldersberoende. Det är även ett faktum att allvarliga biverkningar 

inträffar snabbare hos barn än hos vuxna (15). Allmänt kan nämnas att spädbarn har större 

volym kroppsvatten, förhållandevis större centralt nervsystem, lägre proteinbindning, omogna 

ämnesomsättningsenzymer, större filtration och mindre sekretion genom njurarna än vuxna. 

Detta leder till en annorlunda farmakokinetik hos spädbarn än hos vuxna (16). Den stora 

andelen vatten i kroppen hos för tidigt födda och nyfödda leder till ökad distributionsvolym 

för vattenlösliga läkemedel. Detta innebär att denna typ av läkemedel måste ges med högre 

dosering per kilo kroppsvikt till dessa barn än till lite äldre barn. Låga plasmaproteinvärden 

innebär att bindningskapaciteten för läkemedel är sänkt. Detta leder till att andelen fritt 

läkemedel ökar vid en viss totalkoncentration av läkemedlet, och effekterna av läkemedlet blir 

starkare. Njurfunktionen ökar gradvis under de första månaderna och når nästintill full 

funktion efter cirka sex månader. Leverfunktionen når full kapacitet fyra veckor efter födseln, 

och därför ska läkemedel som omsätts via levern ökas gradvis under dessa veckor (17). Barn 

över ett års ålder kan dock oftast betraktas som små vuxna eftersom de flesta enzymsystemen 

har mognat då (16).  

 

Farmakologiska metoder i smärtbehandlingen 

Paracetamol har kommit att bli det främsta basläkemedlet mot smärta på grund av att det är i 

princip fritt från biverkningar i rekommenderade doser (16). Detta läkemedel ska ges 

regelbundet och inte vid behov. Doserna måste anpassas individuellt till för tidigt födda och 

nyfödda då de har en förlängd ämnesomsättning. Det har visat sig att den första 

laddningsdosen av paracetamol bör vara större än de efterföljande underhållsdoserna. Bland 

NSAID preparaten är diklofenak, ibuprofen och ketolorac (intravenös beredning) mest 

använda (15). Av dem är ibuprofen det mest studerade preparatet på barn och på andra plats 

kommer diklofenak (16). Det finns en säker dokumentation ner till 6 månaders ålder för dessa 

preparat, förutsatt att inga kontraindikationer som blödningsrubbning, njurpåverkan eller 

  3  



överkänslighet finns (15, 16). Alla antiinflammatoriska NSAID preparat är bevisat 

morfinsparande och troligen något effektivare än paracetamol. Rent teoretiskt kan 

paracetamol i kombination med ett NSAID preparat förstärka effekten av smärtlindringen 

(16). Måttlig till svår smärta kräver ofta opiater hos barn i alla åldrar (15). Bland de centralt 

verkande opiatpreparaten har morfin mest dokumentation och tillhör gruppen av opiater som 

inte har någon maxdosering. Forskningen har visat att morfinkänsligheten avtar med åldern 

ända upp till tonåren. Därför måste den rekommenderade laddningsdosen av morfin ökas från 

0, 05 mg/kg vid 0-3 månaders ålder till 0, 25 mg/kg i tonåren. Barn under 6 månader kräver 

sammanhängande övervakning samt individuella morfindoser (16). Detta på grund av att 

deras förlängda ämnesomsättning ger ökad känslighet för andningsdepression. Andra 

biverkningar vid opiatbehandling är illamående och förstoppning (15). Vid opiatbehandling 

ska doseringen bestämmas med hjälp av smärtskattning och övervakning (16). 

 

Riktlinjer i behandlingen av postoperativ smärta hos barn 

Att tidigt förutse smärta och vara offensiv i behandlingen under sjukhusvistelsen är en nyckel 

till bättre postoperativ smärta och/eller traumatisk smärtkontroll (1). Enligt de Nationella 

riktlinjerna för behandling av postoperativ smärta hos barn så krävs – att smärtan skattas 

ordentligt med passande smärtskattningsinstrument, - att det finns bra rutiner för 

dokumentation och - att det finns en organisation och övervakning som gör att smärta och 

eventuella biverkningar av behandlingen påträffas och behandlas snabbt (15).  

 

Smärtskattning 

Vid en pågående smärtbehandling ska smärtskattning utföras med regelbundna intervaller för 

att kunna fånga upp otillräcklig behandling i tid. En smärtbedömning ska även utföras efter en 

åtgärd för att få information om åtgärden fungerade (15). Att fråga barnen om deras smärta på 

ett sätt som är utvecklingsmässigt rätt, ger vårdgivare möjlighet att värdera barnets smärta ur 

barnets synvinkel (10). När det gäller riktigt små barn (1mån – 3 år) så omfattar 

smärtskattningen bedömning av ansiktsuttryck, skrik, kroppsställning, aktivitetsgrad, 

tröstbarhet och avledbarhet. För större barn går det bra att använda någon form av skala, till 

exempel mellan 0-10 (Visuell analog skala, numerisk verbal skala), eller en ansiktsskala, som 

består av sju ansikten som representerar olika smärtintensitet (15). I omvårdnaden av barn 

bidrar en rad olika faktorer, som till exempel språklig och kognitiv omognad, till att göra 

smärtskattning mer komplicerad än hos andra patientgrupper (18). Ett barns själv-rapport om 

smärta och beteendemässiga reaktioner kan påverkas av ett flertal faktorer såsom; stress 
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förknippad med sjukhusvistelsen, rädsla för ytterligare smärtsamma procedurer (som att få en 

injektion), en önskan att skydda föräldrarna, en önskan att behaga andra, en önskan att få åka 

hem tidigare, svår sjukdom med svaghet och depression och apati (5). I hanteringen av barns 

smärta måste sjuksköterskan vara medveten om dessa faktorer. Om en sjuksköterska inte kan 

uppskatta ett barns smärtintensitet så blir det svårt att välja en effektiv vårdhandling (18). 

 

Dokumentation 

Smärtskattningen ska alltid dokumenteras medicinskt och omvårdnadsmässigt för att kunna 

utvärdera verkningsgraden av behandlingen och för att kunna följa förändringar i 

smärtmönstret. Eventuella biverkningar av insatt behandling ska också noteras (15).  

 

Övervakning 

Det är först och främst smärtbehandling med opiater och/eller lokala blockader som kräver 

särskild övervakning. De parametrar som bör kontrolleras är; smärtintensitet, vakenhetsgrad, 

andningsfrekvens, andningsdjup, uppnådd smärtlindring, eventuellt smärtpumpinställningar 

och pulsoximetri. Vid lokalbedövningar kontrolleras utbredningen av bedövningen, 

muskelkraft och blodtryck. Barn med oavbruten opiatbehandling eller epiduralbedövning ska 

även ha regelbunden kontroll av blåsfunktionen. Alla barn ska ha konstant övervakning minst 

15 minuter efter varje enstaka opiatdos som ges intravenöst. Det bör heller aldrig passera mer 

än tre till fyra timmar mellan de kliniska kontrollerna, även när barnet befinner sig i stabilt 

läge (15). 

 

Icke-farmakologiska metoder i smärtbehandlingen 

På grund av den ökade användningen av invasiva procedurer och undersökningar på sjukhus 

kan inte smärtsamma situationer uteslutas helt. Däremot kan uppmärksamhet läggas på 

metoder som lindrar barns smärta och minskar den psykiska upplevelsen (som ångest och 

rädsla) i samband med smärta. Rädsla ökar den fysiologiska smärtan, därför är det framförallt 

viktigt att lindra barnets rädsla (10). För barn, såväl som för vuxna, har icke-farmakologiska 

metoder i smärthanteringen visat sig ha god effekt eftersom de kan förbättra smärtlindringen 

genom att till exempel minska patientens oro och rädsla. Metoderna skall dock ses som ett 

komplement till den farmakologiska behandlingen (15, 16). Att förbereda barn noga inför en 

ny behandlingssituation genom att ärligt tala om vad som ska hända, och genom att ge akt på 

barnets utvecklingsnivå, kan lindra barnets smärtupplevelse (10). Till mycket små eller svaga 

barn riktas informationen till föräldrarna, och till äldre barn ges informationen gemensamt till 
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barnet och föräldrarna, på ett sätt som gör att barnet förstår. Avslappning innebär 

muskelavslappning eller andningsteknik som barnet lärs preoperativt. Andningsteknik kan 

barn från cirka två års ålder lära sig, medan avancerad muskelavslappning oftast kräver att 

barnet är cirka sex år (15). Avledning kan vara allt från att blåsa såpbubblor till ”guided 

imagery” och hypnos (16). Guided imagery är en form av avledning och avslappning, där 

barnet får föreställa sig, att det till exempel befinner sig på en älsklingsplats och funderar på 

hur det ser ut, luktar och låter där, medan någon vuxen hela tiden ledsagar barnet i dess 

fantasi. Detta kan göras från fyra års ålder (15). Akupunktur och transkutan nervstimulering 

(TENS) används oftast vid kroniska smärtor (16). TENS innebär att det smärtande området 

stimuleras med hjälp av elektroder i form av plattor som leder elektriska impulser. Detta antas 

dämpa smärttransmissionen och stimulera frisättningen av endorfiner (15). Peroralt socker 

och druvsocker används mest till de minsta barnen vid procedursmärtor. Is och kylspray kan 

användas lokalt vid nålsättning (16). Dessa ickefarmakologiska metoder kräver dock att 

vårdgivare har utbildning om barn och smärta, och är motiverade att hjälpa barn att uppleva 

mindre smärta på sjukhus (10).  

 

Problemformulering 

Effektiv hantering av smärta beror på en gedigen bas av kunskap om fysiologi, farmakologi 

och förmågan att para ihop åtgärder med patientens individuella behov (19). Sjuksköterskor 

spelar en avgörande roll i denna process. De agerar ofta medlare mellan läkaren och patienten, 

och är de som övervakar smärtan och komforten hos patienten. Kvalitén på behandlingen av 

smärtan beror på kunskaper, attityder och förmågor hos dem som ger behandlingen. Frågan är 

emellertid om sjuksköterskor är utrustade att kunna förverkliga denna roll. Har de nödvändiga 

kunskaper, attityder och förmågor (4)? Brist på kunskap om smärtlindring, bristfällig respekt 

för barnets rädsla och även att inte kunna tänka sig in i barnets situation kan leda till att barnet 

blir utsatt för onödig smärta (20). Om sjuksköterskor förstår vad som kan påverka deras 

uppfattningar om smärta så kan de hantera barns smärta mer effektivt (18). Därför anser 

uppsatsförfattaren att en granskning av sjuksköterskors attityder och kunskap i samband med 

smärtlindring av barn är av stor betydelse för att kunna öka medvetenheten hos sjuksköterskor 

som kommer i kontakt med smärtdrabbade barn inom vården. 
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Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva blivande och legitimerade sjuksköterskors attityder 

och uppfattningar i behandlingen av akut smärta hos barn, samt hur blivande och legitimerade 

sjuksköterskor bedömer sin egen kunskapsnivå i smärthanteringen av barn med akut smärta. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka är blivande och legitimerade sjuksköterskors attityder och uppfattningar när det 

gäller behandlingen av akut smärta hos barn? 

2. Hur bedömer blivande och legitimerade sjuksköterskor sin egen kunskap i 

smärthanteringen av barn med akut smärta? 
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Metod 
Design 

Den design som valts för denna studie var en systematisk litteraturstudie.  

 

Litteratursökning och urvalskriterier 

Litteratursökningen bestod av två olika sökningar, den första sökningen skedde manuellt i 

Högskolan Dalarnas bibliotek och omfattade litteratur i form av faktaböcker som ligger till 

grund för introduktionen. Viss information hämtades även från Socialstyrelsens och 

Internetmedicins webbsidor. I den andra sökningen samlades data in genom en sökning av 

vetenskapliga artiklar i fulltextdatabaserna ELIN@Dalarna, Blackwell Synergy och EBSCO 

Host. Sökord som användes var nurse, acute pain, pain, pain management, children, nursing, 

assessment, pediatric, attitudes, beliefs och knowledge, i olika kombinationer. Sökningen av 

artiklarna presenteras i tabell 1. Artiklarna som litteraturöversikten bygger på var 

vetenskapligt granskade, skrivna på engelska och publicerade mellan åren 1997-2007. De 

artiklar som ligger till grund för resultatet var primärkällor och bestod av kvantitativa och 

kvalitativa studier gjorda på sjuksköterskor som behandlade barn mellan 0-18 år. 

Artikelsökningen skedde mellan veckorna 35-39 år 2007. 

 
Tabell 1. Redovisning av datoriserad artikelsökning 

Databas Sökord Träffar Artiklar efter genomgång 
av titel och abstract 

Antal valda artiklar 
till resultatet 

Blackwell 
synergy 

Nursing + attitudes + pain + 
children 

432 4 2 

Blackwell 
synergy 

Acute pain + pediatric 4 3 1 

Blackwell 
Synergy 

Attitudes + pain + nurses 18 4 1 

Blackwell 
Synergy 

Beliefs + children + pain 84 6 1 

ELIN Pediatric + pain + nursing + 
assessment 

56 5 1 

ELIN Attitudes + pain + nursing 109 5 1 
ELIN Pain management + nurses + 

children 
58 7 3 

ELIN Knowledge +  nurses + pain 
management +  attitudes 

38 10 2 

EBSCO Host Nurses +  beliefs + pain 22 3 1 
EBSCO Host Nursing + knowledge + acute 

pain 
18 4 1 

EBSCO Host Nurses +  pain management + 
children 

38 3 1 

EBSCO Host Nurses +  attitudes + children 84 4 - 
EBSCO Host Nursing + pediatric + attitudes 97 1 1 
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Urval 

Urvalet gjordes genom att först läsa titeln på artikeln och om den ansågs relevant lästes 

abstrakt för att ta ställning till om artikeln motsvarade studiens syfte och frågeställningar. 

Artiklarna lästes sedan översiktligt för att kontrollera relevansen. De artiklar som ansågs 

väsentliga för litteraturstudien skrevs ut för genomläsning, då uppsatsförfattaren markerade 

relevanta områden. Sammanlagt förvärvdes 59 artiklar vid det första urvalet, av dessa 

användes 12 till introduktionen. Av de förvärvade artiklarna sorterades 24 bort då dessa inte 

ansågs motsvara syftet. Ytterligare 1 sorterades bort då denna inte var en primärkälla och 6 

artiklar exkluderades då kvaliteten bedömdes vara för låg. Därefter värderades artiklarna 

genom granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier (se bilagor). Endast artiklar 

med medel och hög värderingspoäng togs med i resultatet. Totalt användes 16 vetenskapliga 

artiklar i resultatet. 

 

Analys  

Under bearbetningsfasen översattes relevanta delar i artiklarna och sorterades in under 

frågeställningarna. Beroende på vad som framkom av artiklarnas resultat delades dessa 

områden sedan in i ytterligare några kategorier under frågeställningarna.  

 

Mätinstrument vid granskning av artiklar  

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar. Mallarna var 

en modifierad form efter Forsberg & Wengström (21) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (22). 

De två granskningsmallarna bestod av 29 respektive 25 frågor som besvarades med ”ja” eller 

”nej”. Artiklarna poängsattes och delades in i låg, medel eller hög kvalitet. I den kvantitativa 

mallen för kvalitetsbedömning, där den högsta poängen var 29 så innebar 0-19 poäng låg 

kvalitet, 20-22 poäng medelkvalitet och 23-29 poäng hög kvalitet. I den kvalitativa 

granskningsmallen var den högsta poängen 25, och i denna så innebar 0-17 poäng låg kvalitet, 

18-19 poäng medelkvalitet och 20-25 poäng hög kvalitet. Om artikeln uppnådde medel eller 

hög kvalitet kunde den användas i litteraturstudien. Resultatet av artiklarnas 

kvalitetsbedömning redovisas i tabell 2. 

 

Etiska aspekter 

Inget forskningsetiskt problem ansågs förekomma då innehållet som ligger till grund för 

litteraturstudien redan var publicerat och etiskt granskat. Uppsatsförfattarens avsikter har 

dock varit att förhålla sig så objektivt som möjligt i översättningen av litteraturen. 
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Resultat 
I nedanstående tabell redovisas de artiklar som presenteras i resultatet och resultatet av 

artiklarna kommer att presenteras i löpande text utifrån frågeställningarna. 
 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar som presenteras i resultatet   
Nr Författare, År, 

Land 
Syfte Design Urval Metod Kvalitet

23 Salanterä, 1999, 
Finland 

Att undersöka attityder och 
uppfattningar om barn med 

smärta hos finska 
sjuksköterskor 

Kvantitativ 
Icke-experimentell 

tvärsnittsstudie 

n=267 Frågeformulär Hög 
23/29 

24 Reyes, 2003, 
USA 

Att jämföra hur 
sjuksköterskor uppfattade sin 

smärtskattning och hur 
smärtan blev skattad 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie, 

retrospektivstudie 

n=24 
n=107

Frågeformulär 
Journalstudie 

Medel 
21/29 

25 Jacob, Puntillo, 
1999, USA 

Att undersöka 
sjuksköterskors övertygelser 
och uppfattningar relaterat 

till smärta och dess hantering

Kvantitativ 
Deskriptiv, 

tvärsnittsstudie 

n=260
n=153

Frågeformulär 
Journalstudie 

Hög 
23/29 

26 Twycross, 2007, 
Storbritannien 

Att fastställa hur 
sjuksköterskor verkligen 

sköter postoperativ smärta 
hos barn 

Kvalitativ 
Deltagande, 
strukturerad 
observation 

n=13 Observation Hög 
20/25 

27 Twycross, 2007, 
Storbritannien 

Att jämföra sjuksköterskors 
teoretiska kunskap med 

observationer 

Kvalitativ 
Utforskande, 
deltagande 
observation 

n=13 
n=12 

Observation 
Frågeformulär 

Medel 
19/25 

28 Pölkki, 
Vehviläinen-

Julkunen, Pietilä 
2001, Finland 

Att beskriva sjuksköterskors 
användning av 

ickefarmakologiska metoder 
för att lindra smärta hos barn

Kvantitativ 
Deskriptiv, 

tvärsnittsstudie 

n=162 Frågeformulär Hög 
23/29 

29 Salanteä, Lauri, 
2000, Finland 

Att utvärdera åsikter och 
kunskap hos examinerande 

sjuksköterskestudenter 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

n=85 Frågeformulär Hög 
23/29 

30 Van Hulle 
Vincent, Denyes, 

2004, USA 

Att undersöka förhållanden 
mellan sjuksköterskors 

kunskap, attityder om barns 
smärtlindring 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

n=67 
n=132

Frågeformulär 
Smärtskattning 

Medel 
20/29 

31 Chiang, Chen, 
Huang, 2006, 

Kina 

Att undersöka effektiviteten 
av ett utbildningsprogram för 

sjuksköterskestudenter 

Kvantitativ 
Kvasiexperimentell 

studie 
 

n=181 Frågeformulär Medel 
21/29 

32 Pölkki, Laukkala, 
Vehviläinen-

Julkunen, Pietilä, 
2003, Finland 

Att beskriva faktorer som 
främjar och hindrar 

sjuksköterskors användning 
av ickefarmakologiska 

metoder 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

n=162 Frågeformulär Hög 
25/29 

33 Simons, 
Robertson, 2002, 

Storbritannien 

Att undersöka 
sjuksköterskors och 

föräldrars uppfattningar om 
postoperativ smärthantering 

av barn 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

n=20 
n=20 

Intervju Medel 
19/25 

34 Van Hulle 
Vincent, 2007, 

USA 

Att kunna förstå hur 
sjuksköterskor tänker och 
reagerar på barns smärta 

Kvalitativ 
Utforskande, 
deskriptiv, 

Hermeneutisk 

n=20 Intervju Medel 
19/25 
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35 Salanterä, Lauri, 
Salmi, Helenius, 

1999, Finland 

Att undersöka Finska 
sjuksköterskors kunskapsbas 

och yrkesutövning i 
omvårdnaden av barn med 

smärta 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

n=265 Frågeformulär Medel 
22/29 

36 He, Pölkki, 
Vehviläinen-

Julkunen, Pietilä, 
2005, Kina 

 

Att beskriva kinesiska 
sjuksköterskors användning 

av ickefarmakologiska 
metoder i postoperativ 

smärtlindring 

Kvantitativ 
Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

n=187 Frågeformulär Hög 
24/29 

37 Simons, Franck, 
Robertson, 2001, 

Storbritannien 

Att undersöka föräldrars och 
sjuksköterskors åsikter om 
föräldrars engagemang i 
barnets smärthantering 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

n=20 
n=20 

Intervjuer Hög 
23/29 

38 Pölkki, 2002, 
Finland 

Att beskriva sjuksköterskors 
uppfattningar om hur de 

vägleder föräldrar i barnets 
smärtlindring 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

n=162 Frågeformulär Medel 
22/29 

 

Blivande och legitimerade sjuksköterskors attityder och uppfattningar i behandlingen 

av akut smärta hos barn 

 
Sjusköterskors uppfattningar om barns tolerans av smärta 

Av totalt 267 sjuksköterskor ansåg 13 procent att barn tolererar smärta bättre än vuxna, 

medan 31 procent ansåg att barn tolererade smärta sämre än vuxna. Sjuksköterskorna ansåg 

heller inte att barn under två års ålder känner mindre smärta än äldre barn (23). När det gällde 

nyfödda så hävdade två tredjedelar (n=24) av sjuksköterskorna att smärta ofta inte är erkänd 

hos nyfödda. Majoriteten (83, 3 procent) av sjuksköterskorna förklarade även att de flesta 

nyfödda reagerar individuellt på smärta. Sjuksköterskegruppen delade sig nästan helt på 

mitten när det gällde om de trodde (54 procent) eller inte trodde (46 procent) att nyfödda 

känner smärta på lika sätt som vuxna (24).  

 

Attityder i samband med smärtsamma procedurer 

Majoriteten (61 procent) av sjuksköterskorna (n=260) instämde starkt i att barns reaktion på 

smärtsamma procedurer varierar väldigt (25).  Sjuksköterskorna var emellertid beredda att 

acceptera en viss smärta när det gällde mindre procedurer, och de tyckte heller inte att det var 

nödvändigt att medicinera barnen före mindre procedurer. Däremot var smärta i samband med 

större undersökningar, brännskador, postoperativ vård och kronisk sjukdom inte accepterad. 

De ansåg även att intubation av ett nyfött barn var en anledning att ge smärtlindring, men 

sällan sövning (23). Sjuksköterskorna tillfrågades att gradera smärtintensitet för varje 

procedur som mild, måttlig eller svår. I allmänhet ansågs arteriell punktion och sättande av 

venös infart som svår smärta, medan venpunktion och mekanisk ventilation ansågs som 
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måttlig smärta (24). Majoriteten (70 procent) av sjuksköterskorna (n=260) ansåg även att de 

själva kunde påverka hur barnen klarade av smärtfulla händelser (25).  

 

Uppfattningar när det gällde att förbereda barn inför smärtsamma procedurer 

Sjuksköterskors uppfattningar om hur noggrant de förberedde barn inför smärtsamma 

procedurer varierade väsentligt. Majoriteten (81, 4 procent) av de amerikanska 

sjuksköterskorna (n=260) hävdade att de endast till någon del förberedde barnen noggrant, 

medan 17, 9 procent opponerade sig helt emot att de förberedde barnen noggrant (25). Två 

tredjedelar av sjuksköterskorna (n=24) hävdade emellertid att nyfödda var lämpligt 

förberedda inför smärtsamma procedurer (24). Över 15 procent av de finska sjuksköterskorna 

(n=267) trodde inte att förkunskaper om en smärtsam procedur påverkade barnets upplevelse 

av smärtan. Samma antal sjuksköterskor ansåg att barn mellan sex och tolv månader inte har 

några bestående minnen av upprepade smärtsamma procedurer. Omkring 10 procent ansåg att 

barn ska få smärtlindring endast när de frågar efter medicin (23). Två engelska sjuksköterskor 

(n=13) observerades när de gav smärtstillande före en smärtsam procedur, men detta var inte 

en allmän rutin (26, 27). Dessa två hade båda en god attityd när det gällde smärta hos barn. 

Andra sjuksköterskor hade även de en bra attityd när det gällde smärta hos barn, men trots att 

de hade tillfällen till det, så gavs inte smärtstillande före smärtsamma procedurer (27). En av 

sjuksköterskorna (n=13) observerades emellertid när hon använde avledning under en 

venpunktion, men i de flesta fall användes inte ens enkla metoder som avledning med någon 

regelbundenhet (26, 27). 

 

Det framkom att äldre sjuksköterskor förberedde barnen bättre än yngre sjuksköterskor, och 

mer utbildade sjuksköterskor förberedde barnen bättre än mindre utbildade sjuksköterskor. 

Likaså sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet förberedde barnen bättre än sjuksköterskor 

med kortare yrkeserfarenhet (28). Äldre blivande sjuksköterskor hade också en mer stödjande 

attityd när det gällde att ta hand om barn med smärta än yngre blivande sjuksköterskor (29).  

 

Attityder och uppfattningar när det gäller barns smärtbeteende 

De flesta av sjuksköterskorna (n=267) instämde i att personlighet påverkar hur barnet 

upplever smärtan och att beteendemässiga tecken är ett bra sätt att bedöma smärta på. 

Omkring alla sjuksköterskor ansåg att ett barn som gråter och säger att det har ont, verkligen 

har det. Medan endast hälften av sjuksköterskorna ansåg att ett lugnt barn som säger att det 

har ont verkligen har det (23). Hälften av de finska blivande sjuksköterskorna (n = 85) ansåg 
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heller inte att ett lugnt barn som säger att det har ont verkligen upplever smärta (29). Endast 

en tredjedel av de finska sjuksköterskorna (n =267) ansåg att ett barn som sover kan uppleva 

smärta (23). I en amerikansk studie opponerade sig emellertid majoriteten (72 procent) av 

sjuksköterskorna (n=260) emot påståendet att det är sannolikt att ett barn är smärtfritt om han 

eller hon kan sova efter en smärtsam upplevelse (25). Två tredjedelar av sjuksköterskorna 

ansåg även att det var svårt för dem att skilja på barns smärta och rädsla (23). 

 

När det gällde sjuksköterskors attityder så ansåg 55 procent av sjuksköterskorna (n=67) att i 

allmänhet överrapporterar 20 procent eller mer av barnen (n =132) sin smärta (30). I en 

kinesisk studie visade det sig att endast 15, 6 procent av de blivande sjuksköterskorna (n=181) 

hävdade att de trodde på barn som sa sig ha ont (31). Av de blivande sjuksköterskorna i 

Finland (n=85) så påstod 40 procent av dem att de inte trodde att ett barn som är kapabelt att 

uttrycka sig muntligt skulle vara bäst lämpad att skatta sin egen smärta (29). Vid närvaro av 

beteendemässiga uttryck hos barnet trodde 82 procent av sjuksköterskorna på barnets själv-

rapport om smärta, men när beteendemässiga uttryck var frånvarande trodde endast 49 

procent av sjuksköterskorna (n=67) på barnets smärtrapport (30).  

 

När ett barn, som hade fått smärtstillande, fortfarande rapporterade en ganska hög smärtnivå 

(8 på en skala från 1 till 10, med 10 som högst) och visade på smärtbeteende, hävdade 73 

procent av sjuksköterskorna (n=67) att de skulle administrera en större smärtstillande dos än 

de gjort tidigare, och 9 procent sa att de skulle ge en mindre smärtstillande dos. För barn med 

samma smärtnivå men utan beteendemässiga uttryck skulle endast 27 procent administrera 

mer smärtstillande, och 73 procent antydde att de skulle ge samma dos som tidigare eller en 

mindre dos (30). Endast ett fåtal sjuksköterskor instämde i att om barnen är tysta och passiva, 

så använder de mindre smärtlindrande metoder än på barn som uttrycker smärta mer öppet 

(32).  

 

Attityder i samband med smärtskattning och dokumentation 

Majoriteten (67 procent) av de amerikanska sjuksköterskorna (n=260) hävdade att 

smärtskattning var ett nödvändigt första steg för att kunna lindra smärta hos ett barn (25). Av 

totalt tjugofyra sjuksköterskor så hävdade 91, 7 procent att deras smärtskattning påverkar 

hanteringen av barns smärta (24). De flesta (74 procent) av sjuksköterskorna påstod även att 

de skattar barnets smärtintensitet noggrant (25). När det gällde smärtskattning så instämde 62, 

5 procent av sjuksköterskorna (n= 24) att de skattar smärta noggrant, men de opponerade sig 
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emellertid emot att de skattar smärta konsekvent (24). Det fanns heller inget 

skattningsinstrument som användes konsekvent av alla sjuksköterskorna (25). Tre engelska 

sjuksköterskor (n=13) observerades endast vid ett tillfälle då de använde ett 

skattningsinstrument. Ytterligare tre sjuksköterskor observerades när de skattade om smärtan 

vid ett par tillfällen, men som sagt detta gjordes inte regelbundet (27). Trots att nästan hälften 

av barnen (n= 20) led av måttlig till svår smärta så nämnde ingen av de engelska 

sjuksköterskorna (n=20) att det fanns ett behov av ett smärtskattningsinstrument (33). 

 

När det gällde att skatta smärta hos nyfödda motsade sig 68 procent av sjuksköterskorna att 

det enda sättet för sjuksköterskan att veta om de har ont är deras gråt (25). I en brittisk studie 

observerades att barns beteendemässiga signaler användes endast vid fem tillfällen (under 36 

skift) av fem olika sjuksköterskor för att fastställa om barnet hade ont (26). Dessa episoder 

omfattade barn i alla åldrar (0-16), även de som muntligt kunde tala om att de hade ont (25). 

Ytterligare fyra sjuksköterskor (n=13) observerades en eller två gånger när de använde 

barnets beteendemässiga tecken i smärtskattningen, men detta gjordes inte heller med någon 

regelbundenhet (27). De flesta (70, 8 procent) av de amerikanska sjuksköterskorna (n=24) 

höll dock med om att avdelningens skattningsinstrument var effektivt när det gällde att skatta 

smärta. Flertalet (91, 7 procent) ansåg även att smärtskattning var viktigt att dokumentera, och 

83, 3 procent ansåg att dokumentationen av smärtan leder till effektivare smärtlindring (24). 

 

Det var emellertid inte uppenbart i sjuksköterskornas dokumentation att de använde 

utvecklingsmässigt lämpliga smärtskattningsinstrument för att utvärdera barnens svar på 

smärtbehandlingen. Av 153 journaler så visade endast en tredjedel till hälften på något slags 

bevis för smärtskattning. Majoriteten (62 procent) av sjuksköterskorna påstod dock att 

noggrann dokumentation av smärtskattningen leder till en effektivare smärthantering (25). 

Ändå opponerade sig nitton stycken av sjuksköterskorna (n=24) mot att de regelbundet 

dokumenterar smärtskattningen. Tre fjärdedelar rapporterade även att de dokumenterade 

smärtskattning var fjärde timme, vid varje omvårdnadstillfälle eller oftare. Endast en fjärdedel 

av sjuksköterskorna påstod att de enbart dokumenterar en gång per skift eller mer sällan (24). 

Tre av de brittiska sjuksköterskorna (n=13) dokumenterade enbart smärtpoäng när barnet 

hade en morfinpump. Sju sjuksköterskor observerades inte att de dokumenterade någonting 

alls om smärthanteringen, medan andra sjuksköterskor skrev in i kardex om smärthanteringen 

(27). Trots att smärtskattningspoängen i vissa fall blev dokumenterad, så tillfrågades barnen 

sällan att skatta sin egen smärtintensitet. Poängen var istället sjuksköterskans egen åsikt om 
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hur mycket smärta som barnet upplevde. I samband med dokumentationen av 

smärtskattningen upptäcktes även andra brister i smärthanteringen, bland annat att det inte 

fanns mycket dokumenterat om smärtlindrande åtgärder (26). 

 

Attityder i samband med farmakologisk smärtlindring 

Flertalet (90 procent) av sjuksköterskorna (n=260) opponerade sig mot påståendet att barn 

inte behöver smärtstillande lika ofta som vuxna på grund av deras omogna nervsystem. 

Majoriteten (89 procent) av sjuksköterskorna motsade sig även påståendet att barn lättare blir 

beroende av narkotiska preparat än vuxna (25). De flesta (73 procent) av sjuksköterskorna 

(n=67) identifierade förekomsten av opioidmissbruk, och 54 procent hävdade att oro för 

missbruk var ett obetydligt hinder för optimal smärtlindring. Över hälften (52 procent) av 

sjuksköterskorna trodde även felaktigt att andningsdepression förekommer mer ofta än sällan 

hos barn (30). De enda rapporterade skadliga biverkningar, som tre engelska sjuksköterskor 

(n= 20) identifierade, var förstoppning och en orolig mage (34). Ingen av sjuksköterskorna 

kände att smärtstillande preparat var olämpliga att ge till nyfödda, på grund av deras omogna 

nervsystem (24).  

 

I en fallstudie som sjuksköterskorna (n=20) fick läsa, för att sedan svara på frågor, valde 65 

procent av dem att inte administrera en ökad dos av morfin till barnet trots olindrad smärta 

(34). När smärtstillande preparat administrerades, var det även uppenbart att ickeopiater 

användes mer än opiater (25). De flesta barn gavs paracetamol, ibuprofen eller svaga opiater 

för att få bukt med smärtan efter utskrivningen, och sjuksköterskorna rådde föräldrarna att ge 

smärtstillande regelbundet i en dag eller två. Om barnet hade blivit ordinerat Kodein så rådde 

dock de brittiska sjuksköterskorna föräldrarna att låta bli att använda detta preparat, trots att 

detta kan ha minskat barnens smärtlindring (26).  

 

Trots att de läkarordinerade mängderna av smärtstillande var relativt bra, administrerade 

sjuksköterskorna påfallande lägre doser än de ordinerade mängderna (30). Om en skala av 

doser var ordinerad, hellre än en bestämd dos, fanns det en tendens att ge den lägre dosen 

långt ner på skalan (26). Dosen av smärtstillande medel var heller inte alltid baserad på 

barnets smärtnivåer. Av totalt 132 barn rapporterade 26 procent att de hade ont men fick trots 

detta inte smärtstillande, och för de barn som fick smärtstillande rapporterade 51 procent 

fortfarande höga nivåer av smärta. Det fanns även barn med låg smärtnivå som fick stora 

mängder smärtstillande och barn med hög smärtnivå som fick små doser med smärtstillande.  
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Sjuksköterskorna hade också en tendens att administrera större doser av smärtstillande medel 

till barn som rapporterade högre smärtnivåer (30).  

 

Trots att 90 procent av de amerikanska sjuksköterskorna (n=20) accepterade barnens 

smärtskattning, så valde 50 procent av dem att administrera en mindre dos smärtstillande till 

ett leende barn än vad som gavs vid tidigare tillfälle. En mindre grupp sjuksköterskor (20 

procent) valde att inte administrera något smärtstillande alls till ett leende barn trots att barnet 

rapporterade svår smärta (34). Även när smärtstillande var ordinerat att ges med regelbundna 

intervaller (tre till fyra gånger per dag) valde de brittiska sjuksköterskorna att vänta tills 

barnet klagade över smärta. Vid vissa tidpunkter misslyckades alltså sjuksköterskorna att ge 

de ordinerade preparaten. Sjuksköterskorna utvärderade heller inte konsekvent effekten av de 

smärtlindrande åtgärderna (26). 

 

Attityder vid användning av ickefarmakologiska metoder  

Det framkom att de amerikanska sjuksköterskorna tyckte att ickefarmakologiska metoder var 

viktigare än farmakologiska (34). De faktorer som underlättade sjuksköterskors användande 

av olika smärtlindringsmetoder var; sjuksköterskors vilja att göra framsteg i deras karriär och 

att lära sig olika ickefarmakologiska metoder, liksom deras erfarenhet i användandet av dessa 

metoder (32). Det visade sig även att det fanns utmärkande egenskaper, såsom utbildning, 

sjuksköterskans ålder, yrkeserfarenhet och sjuksköterskans egna upplevelser, som inverkade 

på användningen av ickefarmakologisk smärtbehandling (28). Sjuksköterskor använde ett 

ganska brett urval av ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder. De metoder som användes 

mest var lätta att använda och krävde ingen specialutrustning, och de flesta av dessa metoder 

var sådana att sjuksköterskan hade en aktiv roll och barnet en passiv roll (35).  

 

Äldre sjuksköterskor visade prov på större kompetens och mindre osäkerhet, när det gällde att 

använda ickefarmakologiska metoder, än yngre sjuksköterskor gjorde (32). Sjuksköterskor 

med över tio års erfarenhet använde dessa metoder mer än sjuksköterskor med under tio års 

erfarenhet (28). Det framkom även att sjuksköterskor med den längsta erfarenheten (över 20 

år) använde mer metoder än andra, och de med 2-4 års erfarenhet använde färre metoder än 

andra grupper (35). Sjuksköterskor med 10-20 års erfarenhet inom sjukvården gav mer 

information på postoperativa ställningar, postoperativa begränsningar och använde 

avslappning oftare. Sjuksköterskor med 5-10 års erfarenhet gav mer uppmärksamhet till att 

skapa en behaglig miljö än de andra grupperna (36).  
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Ju mer erfaren sjuksköterskan var desto mer tillät hon barnet att ta en mer aktiv del i 

smärtlindringen. Även de sjuksköterskor som inte hade någon specialistutbildning och som 

arbetade på medicinska och kirurgiska avdelningar använde oftare sådana metoder där barnet 

fick bestämma. De som arbetade på medicinska och kirurgiska avdelningar använde även den 

största bredden av smärtlindrande metoder, medan sjuksköterskor som arbetade på operation 

och neonatala intensivvårdsavdelningar använde minst mängd av ickefarmakologiska metoder 

(35).  

 

Av totalt 267 finska sjuksköterskor ansåg över en femtedel att möjligheten att ge barn med 

smärta en bra behandling på deras avdelning var dålig eller ganska dålig (23). Över hälften av 

alla sjuksköterskorna (n=162) hävdade att hög patientomsättning (60 procent), brist på 

utbildning (55 procent) och brist på tid (55 procent) var faktorer som hindrade sjuksköterskors 

användande av ickefarmakologiska metoder hos barn. Det framkom även att arbetsbelastning 

och brist på tid var en mindre hindrande faktor för äldre sjuksköterskor än yngre när det 

gällde användandet av ickefarmakologiska metoder (32). De vanligaste hindrena som 

begränsade användandet av ickefarmakologiska metoder, var dock att det fanns för få 

sjuksköterskor för arbetet som måste göras, följt av sjuksköterskors brist på kunskap när det 

gällde smärtlindring (36). Endast 5 procent av sjuksköterskorna (n=162) hävdade att dålig 

arbetsatmosfär inte uppmuntrade till att använda dessa metoder, medan 4 procent av 

sjuksköterskorna instämde i att de var för generade för att använda ickefarmakologiska 

metoder. Det var också 7 procent som ansåg att alla ickefarmakologiska metoder inte var 

nödvändiga i samband med barns smärtlindring (32).  

 

Sjuksköterskors attityder mot föräldrar 

Majoriteten (97 procent) av de finska sjuksköterskorna sa att det var viktigt att föräldrarna 

fick vara involverade i barnens smärtlindring (23). Däremot var det endast 35 procent av 

sjuksköterskorna (n=20) i en amerikansk studie som accepterade familjens deltagande i 

smärthanteringen (34). Endast två av de brittiska sjuksköterskorna (n=20) som intervjuades 

kommenterade att föräldrars engagemang i barnets smärthantering kan vara till förmån för 

barnet (37). Allmänt ansåg 95 procent av sjuksköterskorna att föräldrarnas attityder har en 

stor inverkan på barnets smärtupplevelse (23). Av totalt tjugo sjuksköterskor som blev 

intervjuade accepterade dock 80 procent familjens deltagande i smärtskattningen (34). Av de 

267 finska sjuksköterskorna ansåg 13 procent att föräldrar vanligtvis överskattar sina barns 

smärta (23). Bara tre av 20 föräldrar sa att de var nöjda med deras barns smärthantering, 
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medan sjuksköterskorna påstod att de var nöjda med hur barnets smärta hade blivit skött (37). 

De flesta sjuksköterskor rapporterade dock att föräldrars medverkan i barnens vård, barnets 

ålder och förmåga att samarbeta hjälpte till i användandet av ickefarmakologiska metoder 

(32).  

 

Det förekom en betydlig variation i hur mycket information som sjuksköterskorna gav till 

föräldrarna (33). Trots att sjuksköterskorna hävdade att de vanligen informerade föräldrar om 

användandet av ickefarmakologiska metoder, så var föräldrarna mindre informerade om 

kognitiva och fysiska metoder. Mindre än 50 procent av de finska sjuksköterskorna (n=162) 

rapporterade att de regelbundet informerade barnets föräldrar om användandet av metoder 

såsom ”guided imagery”, positivt beröm, temperaturreglering och massage. Märkligt nog 

instruerade sjuksköterskorna inte alls om användandet av TENS. Flertalet (61 procent) av 

sjuksköterskorna hävdade emellertid att de regelbundet gav förberedande information om 

ickefarmakologiska metoder till barnets föräldrar. Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet 

(i pediatrisk omvårdnad) rapporterade oftare att de instruerade föräldrar när det gällde att 

använda ickefarmakologiska metoder, än sjuksköterskor med kortare yrkeserfarenhet (38). 

 

Trots att majoriteten (69, 6 procent) av sjuksköterskorna (n=260) hävdade att de förberedde 

föräldrar när deras barn skulle gå igenom en smärtsam procedur, så var det ändå 16, 6 procent 

som opponerade sig mot detta påstående (25). Däremot rapporterade 89 procent av 

sjuksköterskorna att de informerade föräldrar om barnets postoperativa smärtlindring (35). 

Det fanns dock ingen dokumentation som visade på att sjuksköterskor förbereder barn och 

föräldrar tillräckligt för smärtsamma procedurer (25). Omkring hälften av de finska 

sjuksköterskorna (n=162) hävdade att de regelbundet informerade föräldrar om barnets 

eventuella sinnesförnimmelser under det kirurgiska ingreppet, och mindre är tre fjärdedelar av 

sjuksköterskorna informerade regelbundet om barnets tänkbara känslor innan ingreppet (38).  

Kvaliteten på upplysningar som erbjöds föräldrarna bestämdes emellertid av den individuella 

sjuksköterskan och var inte ett resultat av vetenskapligt baserad rutin (33). 

 

Mycket av kommunikationen mellan sjuksköterskor och föräldrar, då de talade om barnets 

smärta, inleddes emellertid av föräldrarna då de frågade något eller talade om för 

sjuksköterskan att deras barn hade ont (26). De brittiska sjuksköterskorna gav föräldrarna 

information om deras barns smärtbehandling preoperativt, men utvärderade inte föräldrarnas 

förståelse och upprepade heller inte informationen postoperativt. Resultatet blev då att 
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sjuksköterskorna trodde att föräldrarna var välinformerade medan föräldrarna var oroliga över 

smärtrelaterade frågor och motvilliga att framföra sina bekymmer. Trots att sjuksköterskorna 

kunde se fördelen av att ge information till föräldrarna, så hävdade en sjuksköterska (n=20) 

att föräldrarna kanske inte skulle komma ihåg informationen som de gav (33). Sjuksköterskor 

var väldigt omedvetna om att föräldrar hade frågor, bekymmer eller problem med hur deras 

barns smärta blev hanterad och handlade efter uttrycket ”inga nyheter är goda nyheter” (37).  

 

Vissa sjuksköterskor medgav betydelsen av föräldrars engagemang i barnets smärtskattning 

och ickefarmakologisk smärtlindring medan andra sjuksköterskor lade större vikt vid att 

minimera sitt samspel med föräldrarna (37). Dessa brittiska sjuksköterskor erbjöd och 

uppmuntrade inte föräldrarna att vara delaktiga i deras barns smärthantering (26, 27, 37). Inte 

heller diskuterade sjuksköterskorna med föräldrarna hur de på olika sätt skulle kunna delta i 

smärtlindringen. Trots att sjuksköterskor uppskattade föräldrar som inte ställde krav på deras 

uppmärksamhet, så förväntade de sig samtidigt att föräldrar aktivt skulle söka upp dem och 

prata om sin oro (36). Sjuksköterskor litade även på att föräldrarna skulle informera dem om 

barnets smärta. En brittisk sjuksköterska (n=20) uttryckte emellertid intolerans inför 

föräldrarnas reaktion då deras barn hade ont (33). 

 

Blivande och legitimerade sjuksköterskors kunskap i smärthanteringen av akut smärta 

hos barn  

 
Kunskap om barns utveckling relaterat till smärta 

De flesta av de finska sjuksköterskorna påstod att de hade god eller ganska god kunskap om 

barns fysiologiska och psykologiska utveckling (23). En granskning av den sammanlagda 

poängen visade att fyra av de brittiska sjuksköterskorna (n=12) hade god teoretisk kunskap 

om smärta hos barn och att de kvarvarande åtta sjuksköterskorna hade en ganska bra kunskap 

om barn med smärta (27). När det gällde sjuksköterskors utbildning så påverkade den i hög 

grad sjuksköterskornas åsikter om deras kunskap om barnets neurologiska utveckling och 

kunskapen om smärtans effekt på barnets systemiska funktion. Sjuksköterskorna kände att de 

hade mindre kunskap om barns neurologiska utveckling (23). Även hos en stor grupp av de 

blivande finska sjuksköterskorna var kunskapen om barns neurologiska utveckling dålig (29). 

Av totalt 267 finska sjuksköterskor kände över en femtedel att de hade dålig kunskap om 

smärtans effekter på ett barns systemiska funktion (23).  
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Kunskap om smärta 

Långt över hälften av de finska sjuksköterskorna (n = 267) ansåg att de hade dålig kunskap 

om hur smärta uppstår (23). En brittisk sjuksköterska (n=12) visade sig ha mycket god 

kunskap om smärtans fysiologi, psykologi och sociologi, men hade emellertid inte bättre 

smärthantering än de andra sjuksköterskorna (27). De blivande sjuksköterskorna i Finland 

hävdade att de hade ganska bra eller bra kunskap på många områden när det gällde att ta hand 

om barn med smärta. De menade även att de hade god kunskap om smärtskattning och de 

kände till de mest vanliga skattningsinstrumenten. De ansåg dock inte att de hade bra kunskap 

om hur smärta utvecklas, eller om smärtmedicin, dess biverkningar eller möjligheterna för 

institutionen att erbjuda lämplig utbildning (29). Flertalet (92 procent) av sjuksköterskorna 

(n=267) var dock medvetna om att akut smärta vanligtvis ökar andningsfrekvensen. Flertalet 

(96 procent) visste även att obehandlad smärta inverkar skadligt på återhämtningen och att 

akut smärta är en signal för att något är fel med patienten. När det gällde sjuksköterskors 

yrkeserfarenhet visade den på ett statistiskt samband med kunskap om de psykologiska 

aspekterna av smärta. De med 0-10 års erfarenhet kunde mest om de psykologiska faktorerna, 

och de som hade mer än 20 års erfarenhet kunde minst när dessa grupper jämfördes. 

Sjuksköterskor med 11-20 års erfarenhet hade även de mer kunskap än de med över 20 års 

erfarenhet (23).  

 

Kunskap om ickefarmakologisk smärtlindring 

Av totalt 162 finska sjuksköterskor så hävdade 7 procent att de hade fått tillräcklig utbildning 

när det gällde ickefarmakologiska metoder, medan 40 procent inte var fullt så säkra på detta. 

Mer utbildade sjuksköterskor fann att de hade mer kompetens och mindre osäkerhet i 

användandet av ickefarmakologiska metoder i samband med barns smärtlindring än 

sjuksköterskor med lägre utbildning (32). Mer utbildade sjuksköterskor förberedde även 

barnen mer noggrant, genom att ge information om preoperativa förberedelser och genom att 

försäkra sig om att barnen förstod informationen som de gav, än mindre utbildade 

sjuksköterskor (36).  

 

I sektionen som gällde kunskap om ickefarmakologisk smärtbehandling i en 

enkätundersökning hade 90 procent av sjuksköterskorna (n=265) hälften eller över hälften av 

alla rätta svar, och 21 procent hade mindre än hälften av alla rätta svar (35). I en engelsk 

studie användes ickefarmakologiska metoder av tre sjuksköterskor (n=13) vid ett tillfälle. 

Dessa tre hade alla en god kunskap om ickefarmakologiska metoder. Två andra 
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sjuksköterskor hade även de en god kunskap om ickefarmakologiska metoder, men det 

observerades inte att de använde dessa metoder trots att det fanns tillfälle till det (27). 

Sjuksköterskor på öppna kliniker och på kirurgiska avdelningar hade flest rätta svar i 

enkätundersökningen när det gällde ickefarmakologiska metoder. De sjuksköterskor som 

arbetade på operations- och intensivvårdsavdelningar för barn hade minst rätta svar när det 

gällde detta ämne.  Det visade sig även att sjuksköterskor som ansåg att de hade god kunskap 

om farmakologisk smärtbehandling och dess biverkningar fick sämre poäng när det gällde 

ickefarmakologisk smärtbehandling än de som ansåg att deras kunskap var dålig när det 

gällde farmakologisk smärtbehandling. De sjuksköterskor som ansåg att deras kunskap om 

ickefarmakologisk smärtbehandling var bra eller ganska bra fick även högre poäng när det 

gällde opiater och lokalbedövning (35). 

 
Kunskap om farmakologisk smärtlindring  

Kunskap om allmänna områden av farmakologisk smärtlindring var mycket liten (29). Av 

totalt 265 sjuksköterskor hade 40 procent mer än hälften felaktiga svar i sektionen som gällde 

farmakologisk smärtbehandling. Sjuksköterskors kunskap om antiinflammatoriska medel, 

opiater, och lokal bedövning skilde sig även väsentligt relaterat till utbildning, arbetsplats, 

sjuksköterskors egen åsikt om deras kunskap och hur de såg på deras avdelnings möjligheter 

att ge effektiv smärtbehandling. Kunskap om allmänna aspekter av farmakologisk 

smärtbehandling skilde sig även signifikant relaterat till sjuksköterskors ålder, arbetsplats, 

erfarenhet och deras egen åsikt om vilken kunskap de hade när det gällde ickefarmakologisk 

och farmakologisk smärtbehandling och biverkningar (35). De blivande sjuksköterskorna som 

ansåg sig inneha en god kunskap om farmakologisk smärthantering och biverkningar från 

läkemedel fick också högre poäng när det gällde antiinflammatoriska läkemedel och opiater 

(29).  

 
Utbildning relaterat till attityder 

Det framkom att sjuksköterskans ålder, utbildning, erfarenhet inom sjukvård och omvårdnad 

av barn som genomgått kirurgi var alla faktorer som inverkade på både sjuksköterskans 

kompetens liksom på sjuksköterskans osäkerhet i smärthanteringen (32). Det framkom även 

att blivande sjuksköterskors kunskap och attityder gentemot barns smärthantering, och de 

blivande sjuksköterskornas effektivitet när det gäller att hantera barns smärta ökade väsentligt 

efter en smärtutbildning. När det gällde barns självrapport om smärta trodde fortfarande inte 

47, 5 procent av de blivande kinesiska sjuksköterskorna (n=181) på barn som säger sig ha ont, 
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trots att de genomgått en smärtutbildning (31). Sjuksköterskor med två och ett halvt års 

grundutbildning i omvårdnad hade minst stödjande attityder gentemot barn med smärta 

medan sjuksköterskor med något annat specialistområde än pediatrik hade mer stödjande 

attityder (23). Inget positivt samband fanns dock mellan sjuksköterskors nivå av teoretisk 

kunskap och hur bra de verkligen hanterade smärtan (27). De sjuksköterskor som hade längre 

yrkeserfarenhet i omvårdnaden av barn rapporterade emellertid en större förmåga att 

övervinna hinder för en optimal smärthantering än de sjuksköterskor som nyligen 

utexaminerats (30).  
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Diskussion 
Resultatsammanfattning 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att barn tolererar smärta sämre än vuxna och de var 

endast beredda att acceptera smärta hos barn i samband med mindre procedurer (23). De flesta 

av sjuksköterskorna ansåg inte att ett sovande eller ett lugnt barn som säger att det har ont kan 

känna smärta (23, 29, 30). Det förekom en inkonsekvent attityd när det gällde smärtskattning, 

och dokumentationen visade inte att smärtan blev skattad (24, 25, 27). När det gällde opiater 

fanns en tendens att sjuksköterskorna gav en mindre dos smärtlindring än vad som ordinerats 

(25, 26). Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg även att de hade god kunskap om barns 

fysiologiska och psykologiska utveckling, men mindre kunskap om barns neurologiska 

utveckling och smärtans effekter på barns systemiska funktion. De ansåg inte att de hade bra 

kunskap om hur smärta utvecklas, om smärtmedicin och dess biverkningar (23, 29). 

 

Resultatdiskussion 

Det var uppenbart att utbildningsmässiga insatser avlägsnat några av de myter, attityder 

missuppfattningar och övertygelser som tidigare negativt påverkat sjuksköterskors beslut att 

medicinera smärta (25). Till skillnad från vad uppsatsförfattaren hade förväntat sig av 

resultatet framkom det i denna systematiska litteraturstudie att både legitimerade och blivande 

sjuksköterskor hade till större delen positiva attityder i behandlingen av barn med akut smärta. 

Även många av de myter som tidigare förekommit i samband med smärthanteringen förekom 

inte alls i sjuksköterskornas beslutstänkande längre. Däremot så upptäckte uppsatsförfattaren 

vissa missuppfattningar som fortfarande påverkar sjuksköterskor i behandlingen av akut 

smärta hos barn. 

 

Det faktum att sjuksköterskorna valde att ge mindre smärtstillande till ett leende barn visade 

att de litade mer på barnets beteende för att bedöma smärtintensiteten (34). Uppsatsförfattaren 

anser att detta kan leda till att de barn som är stilla och lugna ignoreras av sjuksköterskan, i 

tron att de inte har ont. Medan barn som gråter och skriker får mer smärtlindring istället för 

det lugna barnet, som trots allt kan vara det barn som är sjukast. En brist på smärtuttryck 

behöver nödvändigtvis inte betyda att barnet inte har ont. Barnets smärtuttryck kan bero på 

många på faktorer såsom barnets personlighet, hur barnet har blivit uppfostrat och även om 

det är en flicka eller pojke. Om det, enligt uppsatsförfattaren, är så att sjuksköterskor litar mer 
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till barns beteende än ett smärtskattningsinstrument när de ska utvärdera smärtan hos barnen 

så leder detta till en sämre kvalitet på vården och de smärtdrabbade barnen får lida.  

 

Sjuksköterskor verkade även anse att barns förståelse av smärta var begränsad, och trodde 

därför inte på barn när de rapporterade smärta (31). Uppsatsförfattaren menar att det är 

förvånande att sjuksköterskor inte tar barnen på allvar, men anser samtidigt att det är viktigt 

att sjuksköterskan tror på barnet i detta sammanhang. Barnet är ju den som bäst kan känna sin 

smärta. Om sjuksköterskor inte tror på barnet när det säger sig ha ont, då kanske heller inte 

sjuksköterskan kommer att välja en lämplig behandling för att lindra barnets smärta. Det är 

missuppfattningar som dessa, menar uppsatsförfattaren, som leder till en underbehandling av 

det smärtdrabbade barnet, och kan då vara förklaringar till att barn fortfarande rapporterar 

höga smärtintensitetsnivåer.  

 

Trots att sjuksköterskors attityder gentemot smärthantering var till större delen positiva, så var 

det stor variation i hur de upplevde att de egentligen kunde kontrollera smärta genom en bra 

kvalitet på vården. Detta innebar att även om attityderna var positiva, så betydde inte det att 

smärta verkligen blev upptäckt och behandlad (23). Uppsatsförfattaren anser att för att få en 

god kvalitet på vården av barnet med akut smärta så behövs inte bara bra attityder utan även 

bra rutiner som alla vårdgivare följer och ett gott samarbete mellan olika personalkategorier så 

att smärtan upptäcks i tid. För att upptäcka smärtan krävs även regelbunden smärtskattning, 

men uppsatsförfattaren upptäckte att det fortfarande fanns brister i denna del av 

sjuksköterskors smärthantering. Uppsatsförfattaren anser att det är viktigt att de instrument 

som används i smärtskattningen på arbetsplatsen passar in i sjuksköterskans arbetsrutiner. 

Detta skulle göra att sjuksköterskorna lättare godkände instrumenten och de skulle vara mer 

motiverade att använda dem. Det är också grundläggande att smärtan blir individuellt skattad 

beroende på barnets ålder och språkliga mognad. Annars, menar uppsatsförfattaren, kan det 

lätt bli så att sjuksköterskan får en smärtskattningspoäng som är missvisande och inte säger så 

mycket om barnets smärta. För att åstadkomma bra rutiner är det viktigt att alla inblandade i 

smärtskattningen får utbildning på skattningsinstrumenten. Detta för att de ska känna sig 

säkra i användandet, och förhindra att personalen struntar i instrumentet därför att de är rädda 

att göra fel eller inte förstår tanken med smärtskattningen. 

 

Sjuksköterskornas uppfattning om deras rutiner när det gällde att dokumentera verkan av 

smärthanteringen överensstämde med deras verksamhet. Det vill säga att mindre än en 
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tredjedel av sjuksköterskorna (n=260) instämde i påståendet att sjuksköterskor dokumenterar 

verkningsgraden av smärthanteringen (25). Detta menar uppsatsförfattaren visar på ett 

riskfyllt beteende som kan få negativa konsekvenser för det smärtdrabbade barnet. Det är 

viktigt att inte bara skatta smärtan utan även dokumentera smärtskattningen och vilka åtgärder 

som vidtagits eftersom detta är det enda sättet att kunna utvärdera om smärtlindringen hade 

effekt eller inte. Det är även det enda sättet som sjuksköterskor från olika skift kan 

kommunicera med varandra om barnets smärta, så att nästa sjuksköterska som kommer och 

ska ta hand om barnet kan ta ställning till hur hon ska förhålla sig till barnets smärta och vilka 

åtgärder hon ska ta till. 

 

När det gällde sjuksköterskors kunskap om smärta så skilde den sig beroende på deras ålder, 

utbildning, och arbetsplats. Sjuksköterskor med 5-10 och 11-20 års erfarenhet inom 

sjukvården hade flest korrekta svar i enkätundersökningen, och sjuksköterskor med 0-1 eller 

över 20 års erfarenhet hade minst (35). Detta anser uppsatsförfattaren vara förvånande 

eftersom logiskt sett så borde det vara de sjuksköterskor som arbetat längst inom vården som 

även samlat på sig störst kunskap, men så verkar inte fallet vara. Många av de sjuksköterskor 

som arbetar idag har inte varit i skolan på länge och många av de äldre sjuksköterskorna 

utexaminerades innan högskolan tog över sjuksköterskeutbildningen och därför kanske deras 

kunskap när det gäller akut smärta hos barn brister på flera områden. Det vill säga att de fått 

för liten kunskapsbas från början att stå på. Uppsatsförfattaren menar därför att vårdkulturen 

på arbetsplatsen kan vara det som inverkar på sjuksköterskans utveckling och hur hon/han 

använder sig av sin kunskap. Om det finns ett stödjande klimat mellan sjuksköterskor och 

kollegor, arbetar alla med samma rutiner utifrån samma mål, eller förekommer det 

motsättningar inom personalen. Uppmuntras personalen till vidareutbildning, anordnas det 

kurser och annan information för personalen, eller fortsätter arbetet i samma hjulspår som det 

alltid gjort. Uppsatsförfattaren hävdar att om inte de nyaste metoderna och informationen 

kommer fram till de sjuksköterskor som arbetar närmast barnen och om sjuksköterskan heller 

inte aktivt letar ny information finns det en risk att hon/han blir kvar i de rutiner som 

sjuksköterskan utvecklade som nyutexaminerad. Uppsatsförfattaren menar även att olika 

vårdkulturer kan vara förklaringen till de olika studiernas resultat, och varför de till viss del 

skilde sig när det gällde attityder och uppfattningar beroende på var studien genomfördes. 

Uppsatsförfattaren hävdar dock att sjuksköterskors kunskapsgrund till större delen verkade 

ligga på samma nivå från land till land. 
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Det visade sig i denna studie att sjuksköterskor som var specialiserade inom omvårdnad av 

barn kunde mer om ickefarmakologisk smärtbehandling än andra grupper och sjuksköterskor 

som var specialiserade inom narkosen och operation kunde mer om opiater och lokal 

bedövning (35). Att sjuksköterskor som arbetar på operation och narkos inte var så kunniga 

om ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder anser uppsatsförfattaren är ett logiskt resultat 

och kan mer bero på deras arbetsområde än på en ovillighet att lära sig dessa metoder. Dessa 

sjuksköterskor arbetar inom ett område där det mesta kretsar kring farmakologisk 

smärtlindring, och då är det inte konstigt om de även har större kunskap om detta område. De 

här sjuksköterskorna träffar barnet endast i samband med det kirurgiska ingreppet, och då 

finns inget utrymme för ickefarmakologiska smärtlindringsmetoder. Uppsatsförfattaren menar 

att det är istället efteråt i omvårdnaden på den postoperativa avdelningen som dessa metoder 

har sin plats. 

 

Det framkom även att ju äldre sjuksköterskorna var desto mer använde de ickefarmakologiska 

metoder som tillät barnet att bestämma över situationen (35). Att äldre sjuksköterskor lät 

barnen bestämma mer i den ickefarmakologiska smärtlindringen anser uppsatsförfattaren 

beror på att dessa erfarna sjuksköterskor är trygga i det praktiska arbetet och vet var de står, 

och därför kan de tillåta barnen att bestämma mer över situationen. Medan en yngre 

sjuksköterska fortfarande kanske försöker hitta sin plats på avdelningen och i arbetet och har 

därför svårt att släppa kontrollen. Att känna sig osäker i sin roll som sjuksköterska gör att 

sjuksköterskan koncentrerar sig på uppgiften hon har för hand. Uppsatsförfattaren menar 

därför att den yngre sjuksköterskan finner trygghet i rutiner och att ha kontroll medan den 

äldre sjuksköterskan kan unna sig att släppa på kontrollen på ett helt annat sätt. För att 

underlätta för yngre och kanske nyblivna sjuksköterskor att komma in i arbetet och låta dem 

känna en större säkerhet i arbetet med smärtdrabbade barn så är det viktigt att de har en god 

kunskapsbas vid examinationen, men även goda praktiska kunskaper i både farmakologisk 

och ickefarmakologisk smärtlindring.  

 

Trots att de blivande sjuksköterskornas (n=181) kunskap om smärtskattning förbättrades efter 

en smärtutbildning, så var det fortfarande 47, 5 procent av dem som inte trodde på barn som 

rapporterade smärta (31). Utbildning är kanske inte tillräcklig enligt uppsatsförfattaren för att 

förändra sjuksköterskors attityder. Den utgör dock ett bra tillfälle att ta upp attityder och 

uppfattningar med blivande sjuksköterskor så att de blir medvetna om vad som kan påverka 

dem i deras smärtlindring av barn.  Att få en bra utbildning hjälper också sjuksköterskan 
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utveckla ett större självförtroende när det gäller att smärtlindra barn, genom att hon/han vet 

vilka åtgärder som är bäst i den givna situationen och varför dessa handlingar ska användas i 

just denna situation. Detta gör att sjuksköterskan kan känna en trygghet i sin kunskap och 

utvecklar lättare rutiner som följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Uppsatsförfattaren 

anser att en bra kunskapsbas kan förhindra att nyutexaminerade sjuksköterskor, för att passa 

in på avdelningen, anammar rutiner från äldre kollegor. Dessa rutiner kanske inte alltid är de 

bästa ur ett vetenskapligt perspektiv. 

 

Av totalt 260 sjuksköterskor så ansåg 70 procent att de själva kunde påverka hur barnen 

klarade av smärtfulla händelser (25). Detta anser uppsatsförfattaren är ett positivt resultat 

eftersom det är viktigt att sjuksköterskan är väl medveten om hur hon bemöter barnet, att 

hon/han inger lugn i en för barnet främmande miljö. Barn precis som vuxna reagerar olika på 

smärta och smärtsamma procedurer. På grund av att sjuksköterskan står i en högre 

maktposition inför barnet än för en vuxen patient så är det dock särskilt viktigt att 

sjuksköterskan tänker efter en extra gång när hon närmar sig barn med smärta. Sjukhusmiljön, 

anser uppsatsförfattaren, är en nog så obehaglig miljö att vistas i när barnet blir sjuk att det i 

alla fall borde finnas personal där som lindrar sjukhusupplevelsen och kan göra det till 

någonting positivt istället för negativt. Grunden till en välvilligt inställd attityd gentemot 

sjukvården läggs tidigt när patienterna fortfarande är barn. Uppsatsförfattaren anser därför att 

det är viktigt att komma ihåg att dessa barn någon gång blir vuxna patienter och då vill vi inte 

ha ångestfyllda patienter som påverkas av en tidigare dålig upplevelse när de var barn.  

 

Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. 

Sökningen gjordes i fulltextdatabaserna ELIN@Dalarna, Blackwell Synergy och EBSCO 

Host, detta för att så snabbt som möjligt kunna få tillgång till artiklarna. Det är dock möjligt 

att sökning borde ha skett i ytterligare databaser. För att få en bred bas av artiklar att välja från 

var en av inklusionskritterierna att de skulle vara skrivna mellan åren 1997-2007. Sökning av 

artiklar gjordes under veckorna 35-39, 2007. En begränsning av resultatet kan dock vara att 

den första sökningen baserades på titel och abstrakt och därmed kan artiklar som borde ha 

ingått i litteraturstudien ha exkluderats. Sammanlagt lästes dock 59 artiklar. 

 

På grund av att det finns mycket publicerat om sjuksköterskors attityder i samband med 

smärtlindring av vuxna, men desto mindre om barn så tog sökningen längre tid än beräknat 
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eftersom det var mycket artiklar att gå igenom. De vetenskapliga artiklar som ligger till grund 

för litteraturstudiens resultat överensstämmer dock med uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar har använts och några geografiska 

begränsningar har inte gjorts. Eftersom alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska lades 

stor vikt vid att göra en så korrekt översättning som möjligt. Uppsatsförfattarens avsikter har 

även varit att förhålla sig så objektiv som möjligt i översättningen av litteraturen.  

 

De mätinstrument som användes i granskningen av artiklarna bestod av väldigt allmänna 

frågor som besvarades med ”ja” eller ”nej”. Detta kan ha inneburit en begränsning av 

resultatet. Kanske skulle trovärdigheten i resultatet ha kunnat höjas med en mer specifik 

granskningsmall utvecklad för just denna uppsats syfte och frågeställningar. För resultatdelen 

användes 16 artiklar, detta visade sig vara ett lagom stort antal för att en omfattande 

bearbetning skulle kunna genomföras. Av det studier som användes i resultatet var sex 

genomförda i Finland. De övriga artiklarna är från andra delar av världen, detta ansågs dock 

inte vara något hinder för resultatets trovärdighet. Det fanns inte så många studier inom detta 

område som är inriktade på barn. Däremot är ämnet akut smärta ett väldigt brett område 

eftersom det kan innefatta allt som har med vävnadsskada att göra. En begränsning på detta 

område hade alltså kunnat vara på sin plats. En svaghet i denna systematiska litteraturstudie är 

att de artiklar som ligger till grund för resultatet är så olika, studiernas resultat har även skilt 

sig från år till år. Detta har gjort att det har varit svårt att jämföra och analysera artiklarnas 

resultat. Uppsatsförfattaren anser dock att resultatet i uppsatsen gett svar på frågeställningarna 

och att syftet uppnåtts.  
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Slutsats 
Det framgår av litteraturen som studerats att sjuksköterskor fortfarande har brister i sin 

kunskap om barn med akut smärta och att missuppfattningar hindrar en god omvårdnad. Detta 

innebär att smärtbehandlingen av barn med akut smärta fortfarande brister till viss del, trots 

att sjuksköterskors attityder till större delen är positiva. Den farmakologiska okunskapen som 

förekommer hos sjuksköterskorna leder till att opiater undviks i smärtlindringen, och 

missuppfattningar om att ett lugnt barn inte kan ha ont leder till att barnen fortfarande lider av 

svår till måttlig smärta. 

 

Klinisk betydelse 
Den kliniska betydelse som denna studie hade var att beskriva sjuksköterskans attityd och 

kunskap vid smärtlindring av barn med akut smärta. Detta för att göra blivande och 

legitimerade sjuksköterskor medvetna om hur deras eget beteende och attityder kan påverka 

det smärtdrabbade barnets situation. 

 
Framtida forskning 
Uppsatsförfattaren efterfrågar fler studier, framförallt svenska, med tyngdpunkt på 

sjuksköterskors attityder och kunskap i behandlingen av akut smärta hos barn. Detta för att 

kunna skapa en större förståelse bland sjuksköterskor om vad som kan påverka deras möte 

med smärtdrabbade barn, men även få större kännedom om vilka kunskaper sjuksköterskor 

behöver utrustas med för att hantera smärtlindringen av barn med akut smärta på ett effektivt 

sätt.  
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