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Abstract 

Aim: The purpose of this literature review is to describe how the nurse can identify post-

operative pain in children and the nursing interventions that are appropriate for pain 

management. Method: This study was a descriptive literature study were the authors searched 

for scientific articles in the database Medline through Pub Med. A total of 18 articles were 

reviewed and quality was analyzed. Results: Children had difficulty in expressing (i.e. put 

into words) and to distinguish which symptoms were most troublesome for them during the 

postoperative period. Crying, screaming, moaning and whining, seemed to be related to 

children's inability to talk about pain. Pallor, cold sweat, rosy and warm skin, sighing and 

hyperventilation appeared to be related to symptoms of pain and nausea. The nurses used the 

facial expressions and the child's appearance and activity level as a measure of the child's pain 

intensity. Nurses with longer experience in the profession, used more non-pharmacological 

methods than those with fewer years of experience. The nurses with more work experience 

used more often non-pharmacological pain relieving methods that allowed the child to have 

the central role in the situation. Interventions such as distraction, positioning and use of cold 

or heat seemed effective. Conclusion: By observing children's behavior and the use of a 

validated pain measurement tool nurses´ can give the child evidence-based pain relief at a 

time when the child has the right to adequate prevention, evaluation and control of their pain. 
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Sammanfattning. 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera 

postoperativ smärta hos barn och vilka omvårdnadsåtgärder som är adekvata vid 

smärthantering Metod: Artiklarna till denna studie är sökta i databasen Medline via Pub Med. 

Totalt 18 artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Barn hade svårigheter med 

att uttrycka (dvs. sätta ord på) och särskilja vilka symtom som var de mest besvärande för 

dem under den postoperativa perioden. Gråt, skrik, jämmer och gnäll, verkade vara relaterade 

till barnens oförmåga att prata om smärta. Blekhet, kallsvett, rosig och varm hud, suckar och 

hyperventilation verkade vara relaterade till symptom av smärta och illamående. 

Sjuksköterskorna använde sig av ansiktsuttryck och barnets utseende samt aktivitetsnivå som 

ett mått på barnets smärtintensitet. Sjuksköterskor med längre erfarenhet i yrket, använde fler 

ickefarmakologiska metoder än de med färre års erfarenhet. De sjuksköterskor med mer 

arbetslivserfarenhet använde sig av ickefarmakologiska smärtlindrande metoder som tillät 

barnet att ha den centrala rollen i situationen. Åtgärder såsom distraktion, positionering, och 

användning av kyla eller värme föreföll effektiva. Slutsats: Genom att iaktta barnets beteende 

och att använda sig av ett validerat smärtskattningsinstrument kan sjuksköterskan ge barnet 

evidensbaserad smärtlindring vid en tidpunkt då barnet har rätt till lämplig prevention, 

utvärdering och kontroll av deras smärta.  

 

Nyckelord: Barn, postoperativ smärta, omvårdnad. 
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1. Introduktion 

1.1 Historik. 

De första barnsjukhusen uppkom på mitten av 1800-talet (Edwinson-Månsson, & Enskär, 

2008). Fokus låg då på att miljön på sjukhuset skulle vara så lik hemmiljön som möjligt. På 

den tiden var mammorna en given del av barnets omvårdnad. Det var självklart att mamman 

skulle ta hand om sina barn, även vid sjukdomstillstånd på grund av bristande resurser inom 

sjukvården. I slutet av 1800-talet skedde en stor förändring gällande inställningen till att 

föräldrar skulle vara med sina barn på sjukhuset. Föräldrarna förbjöds från att vara på 

sjukhuset medans deras barn vårdades där, detta beslut grundades på infektionssjukdomarna 

och den ökade barndödligheten. Det ansågs att barn skulle behandlas utifrån renlighet, fasta 

rutiner och minsta möjliga kontakt med det hospitaliserade barnet och dess föräldrar. I mitten 

av 1900-talet uppfattades att den tidigare anpassningen av sjukhusmiljön inte var hälsosam för 

barnet. Barn som separerades från föräldrarna i samband med sjukhusvistelse hade senare i 

livet svårare för separationer. De kunde även drabbas av ångest och otrygghetskänslor 

(Edwinson-Månsson, & Enskär, 2008).  

 

Mellan år 1960-1970 skedde en förändring inom barnsjukvården, följande rekommenderades: 

Att föräldrar och barn ej bör separeras under sjukhusvistelse, fria besök bör tillåtas, barn ej 

bör läggas in på sjukhus om andra alternativ finns tillgängliga, kontinuitet i vårdandet av 

barnet genom att ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska för varje barn, före inläggning av 

barn på sjukhus bör en noggrann förberedelse av barnet och dess föräldrar genomföras. 

Genomförandet av detta ledde till en vändpunk för barnsjukvården i Sverige, Socialstyrelsen 

kom ut med föreskrifter om vård av barn på sjukhus. Samt att försäkringskassan introducerade 

en försäkring som gjorde möjligt för en förälder att stanna hemma och vårda sitt sjuka barn 

(Edwinson-Månsson, & Enskär, 2008). 

1.2 Ida Orlandos Omvårdnadsteori. 

Orlandos utarbetade teori kan användas i större sammanhang dvs en middle-range theory. 

Den fokuserar på interaktionen mellan patient och vårdare för att kommunikationen skall 

fungera optimalt. På så sätt kan patientens omedelbara behov bli tillfredställt (Fawcett, 2000, 

Orlando, 1990). Teorin innehåller tre olik koncept vilka är: patientens beteende, 

sjuksköterskans reaktion och sjuksköterskans agerande (Fawcett, 2000). Orlando har genom 

studier kommit fram till att patienterna var oförmögna till att släppa sin oro utan 



 

2 

sjuksköterskans hjälp. Med det, menar Orlando, att den professionella omvårdnadens funktion 

är att ta reda på och möta patientens omedelbara behov av hjälp (Schmeiding, 1993). Dessa 

behov kan vara svåra att identifiera. Då förenklar det för sjuksköterskan att ha en 

bakomliggande förståelse och en individualistisk syn på patienten. När sjuksköterskan möter 

en patient ska hon ha i baktanke att alla patienters behov av hjälp är unika och att patienter har 

svårigheter att förmedla sina behov. Då inte patienten kan tillgodose sina egna behov blir hon, 

enligt Orlando, bekymrad. Det är även viktigt att sjusköterskan är medveten om att patientens 

beteende inte alltid är vad det verkar. Sjuksköterskan behöver då tillsammans med patienten 

utforska de underliggande faktorerna till problemet, detta för att förstå betydelsen av hennes 

beteende (Schmeiding, 1993). Orlandos kärnstrategi ligger i att lära sig förstå vad som händer 

mellan henne och patienten. Hennes fokus utifrån metaparadigmens olika begrepp ligger på 

människan och omvårdnaden. Hon fokuserar speciellt på omvårdnadsprocessen som leder till 

förbättringar i patientens hälsa. Genom sjusköterskans agerande och förklarande sker hennes 

vårdande och genom detta påverkas patientens välmående (Fawcett, 2000). 

1.3 Smärta. 

Smärta är en individuell upplevelse. Den kan uppfattas olika hos samma individ beroende på 

tillfälle och ålder (Lindemann, 1996). Alla har någon gång upplevt smärta, det kan vara efter 

en skada, huvudvärk eller sjukdom. Smärta behöver inte vara av patologisk art, utan kan vara 

en framkallad varningssignal om något som hotar kroppen t.ex. premenstruell smärta (Werner 

& Strang, 2003). 

Det har forskats mycket om vad smärta är. Dessvärre har dessa forskare kommit fram till att 

det är komplicerat att ge en beskrivning som täcker hela smärtbegreppet då det är så pass 

individuellt hur det upplevs. Det är viktigt för sjuksköterskan att i det avseendet ta patientens 

smärta på allvar och vara öppen för alla signaler som tyder på smärta, då flera patientgrupper 

inte kan beskriva smärta med ord (Lindemann, 1996). Exempel på patientgrupper som inte 

har denna möjlighet är människor med demenssjukdom, allvarligare grader av afasi samt 

människor med beteendemässiga störningar. Även barn som inte har upplevt smärta tidigare 

eller som inte lärt sig tala ännu har svårt att uttrycka sin smärtupplevelse (Werner & Strang, 

2003). 
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1.4 Postoperativ smärta. 

I en studie som handlar om sjuksköterskans erfarenheter av hinder för hantering av 

postoperativ smärta framkommer att patienter med denna typ av smärta lider i onödan (Rejeh 

et al. 2009). Postoperativ smärta uppkommer i den vävnad som blivit skadad vid ett operativt 

ingrepp (Bengmark et al. 1996). Smärthantering anses som en viktig del i utvärderingen av 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det står klart att sjuksköterskans uppfattning av smärta 

oftast är baserad på deras kunskap om ämnet, därför kan brister i kunskapen orsaka att 

sjuksköterskan har negativ inställning till smärthantering hos patienterna. Det finns få 

kvalitativa studier om sjuksköterskans synvinkel och erfarenheter av hinder som kan påverka 

deras omvårdnadsåtgärder vid smärthantering, snarare har studierna handlat om patienternas 

upplevelser (Rejeh et al. 2009).  

1.5 Barn och smärta. 

I en studie av Rømsing et al. (1996) påvisas att sjuksköterskor tenderar att överskatta 

analgetikas effekt. Fynden indikerar att sjuksköterskor inte är bra på att tolka barnens smärta 

rätt. För att tillgodose barn en adekvat smärtlindring så måste omvårdnadspersonalen kunna 

uppskatta smärtnivåer och kunna följa upp hur medicinsk smärtlindring har verkat. 

I dag finns det en ökad tendens till att lyssna mer till barnens önskan när det kommer till att 

besluta hur de ska behandlas. Evidens visar på att man skall se barnet som expert på sin egen 

smärta för att kunna maximera möjligheterna till god smärtlindring och hög kvalitet på 

omvårdnaden. Dock så har det visats i studier att sjuksköterskan inte möter barns smärta 

effektivt, dessutom ser inte sjuksköterskan smärtlindring som hög prioritet (Kortesluoma et 

al. 2008).  

Det har hittats evidens som tyder på att användandet av passande undersökningsmetoder kan 

göra så att barn kan ge uttryck för deras smärta. Fynden visar på att barn kan uttrycka sin 

smärtupplevelse. Barnens vokabulär ger en god indikation på deras smärtnivå. 

Omvårdnadspersonalen måste lyssna in varje barns beskrivning och måste lära sig att tolka 

barnens upplevelse av smärta (Kortesluoma & Nikkonen, 2006). I en studie av Karling et al. 

(2002) så fann författarna att på de flesta avdelningar där studien utfördes så gjorde man inga 

regelbundna smärtskattningar på barn. Mätning med ett validerat instrument förekom ännu 

mindre. 
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1.6 Mätinstrument för smärtskattning. 

Ett instrument som mäter smärta hos barn kräver att barnet kan visa nivån av smärtan på en 

skattningsskala som bäst stämmer överrens med styrkan på deras egen smärta (McGrath et al. 

1996).  

Redan vid 5års ålder kan barn använda sig av Visual Analogue Scale (VAS). VAS består av 

en svart linje mot en vit bakgrund. I ena änden av linjen är smärtan obefintlig och på den 

andra änden av linjen är smärtan den värsta tänkbara. För att skatta smärta ska personen 

markera på linjen så att längden stämmer överens med deras smärtupplevelse. En 

vidareutveckling av VAS är Coloured Analogue Scale (CAS) som är designad så att barnet 

konkret ska kunna se hur olika positioner på skalan reflekterar deras egen smärtupplevelse. 

Färgsättningen är ljusrosa vid obefintlig smärta och djupröd vid värsta tänkbara smärta. Ett 

annat smärtskattningsinstrument är Facial Affective Scale (FAS) som består av 9st olika 

ansiktsuttryck som ska spegla olika nivåer av smärta eller obehag. Gemensamt för dessa 

smärtskattningsinstrument är att på dess baksida finns en numerisk skala vilket gör så att man 

snabbt kan läsa av det nummer som representerar barnets smärtnivå (McGrath et al. 1996). 

Ett nyligen utvecklat smärtskattningsinstrument utgår ifrån barnets beteende. Där tittar man 

på barnets ansikte, ben, aktivitet, gråt och tröstbarhet (Faces, Legs, Activity, Cry and 

Consolability, FLACC) Det togs fram främst för barn som har svårt att uttrycka sin smärta 

verbalt (Willis et al. 2003). 

1.7 Problemområde. 

Eftersom att barn har svårt att uttrycka smärta spontant så är det viktigt att fråga barnet om sin 

smärtupplevelse. Det kan tillsynes se ut som om barnet ligger lugnt i sängen men i själva 

verket har de ont. Eftersom att alla omvårdnadssituationer är olika så är det viktigt att 

omvårdnaden individanpassas. Det finns i dag inga krav på undervisning i smärtbehandling av 

barn i läroplanen till grundutbildningen av sjuksköterskor. Sjuksköterskor anser dock att 

smärtbehandling är en av deras viktigaste uppgifter och brist i kunskap ger också en bristande 

smärtbehandling. Detta kan leda till att sjuksköterskans attityd påverkas negativt när det 

kommer till smärtbehandling av barn (Olsson & Jylli, 2001).  

I tidigare forskning har det framkommit att orsaken till otillräcklig smärtlindring bland annat 

berodde på barns oro, föräldrars rädsla, att barnen inte berättar samt otillräcklig 

kommunikation mellan föräldrar och sjuksköterska (Karling et al. 2002). Det har även 

framkommit att brist på förberedande utbildning, sjuksköterskors begränsade befogenheter, 
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begränsad relation mellan sjuksköterskan och patient samt störningar i smärthanteringen utgör 

barriärer för smärthanteringen i stort (Rejeh et al. 2009). 

1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera 

postoperativ smärta hos barn och vilka omvårdnadsåtgärder som är adekvata vid 

smärthantering. 

1.9 Frågeställningar 

• Hur kan en sjuksköterska identifiera tecken på postoperativ smärta hos barn? 

• Vilka omvårdnadsåtgärder är adekvata vid smärthantering hos barn. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Designen är en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). 

2.2 Databaser 

Artiklarna till denna studie söktes i databasen Medline via Pub Med. Detta är en erkänd 

databas med relevanta artiklar inom omvårdnadsämnet.  

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Sökord som användes i PubMed var: pain, nurse-patient relations, child, pain 

measurement/nursing, och postoperative pain. Sökorden användes i olika kombinationer med 

varandra (Tabell 1). Urvalskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle svara på 

frågeställningarna och syfte, vara artiklar om människor, barn mellan 0-18 år, skrivna mellan 

åren 1996-2009. Artiklarna skall även ha ett forskningsetiskt övervägande och vara skrivna på 

svenska eller engelska samt vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. 
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Tabell 1. Databas, sökord, antal träffar och urval av artiklar 

Databas: PubMed 

Limits Sökord Antal träffar Använda källor 

Humans 
Child [MeSH Terms] AND Pain 

measurement/nursing [MeSH Terms] 
71 1 

Humans 

Postoperative pain[MeSH Terms] AND 

Child [MeSH Terms] AND Pain 

measurement/nursing [MeSH Terms] 

20 3 

Humans 

Pain [MeSH Major Topic] AND Nurse-

patient relations [MeSH Terms] AND 

Child [MeSH Terms] 

53 4 

Summa:  144 8 

    

Manuell sökning  10 
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2.4 Urval 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databasen, där gjordes ett första urval utifrån artiklarnas 

titel. Sedan lästes abstracten igenom och relevanta artiklar sparades. Artiklarna lästes igenom 

för att se om de svarade på denna studies frågeställningar och syfte. Totalt granskades 23 

artiklar utifrån kvalitet och av dessa inkluderades 18 artiklar i studien. De artiklar som 

utgjorde bortfallet uppfyllde ej kvalitetskraven, var litteratursammanställningar eller svarade 

ej på denna studies syfte och frågeställningar.  

För att få ett bredare utbud av litteratur valde vi att frångå urvalskriteriet forskningsetiskt 

övervägande på vissa artiklar. Manuellsökning av artiklar har också genomförts och 

begränsades till vetenskapliga tidsskrifter och redan utvalda artiklar, som ansågs relevanta och 

tillförlitliga. 

 

2.5 Dataanalys 

De artiklar som valdes ut lästes och granskades av båda författarna individuellt. Granskningen 

utfördes enligt granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar, enligt Forsberg och 

Wengström (2003). Resultatet av granskningarna diskuterades sedan gemensamt för att se om 

tolkningarna stämde överens. I granskningen av artiklarnas kvalitet och trovärdighet har 

författarna till denna studie bedömt i vilken mån de granskade artiklarnas författare har 

diskuterat mätinstrumentens reliabilitet och validitet, om åtgärder har vidtagits för att stärka 

trovärdighet och pålitlighet samt om citat finns med. Sedan har även hänsyn tagits till om 

författarna till de vetenskapliga artiklarna har beskrivit metod, resultat, om urvalsförfarande är 

beskrivet, om etisk diskussion finns med i studien samt om bortfall är diskuterat. Uppfyllde de 

vetenskapliga artiklarna de flesta av granskningspunkterna så bedömdes artikeln ha relativt 

hög kvalitet. Resultatdelen i de artiklar som ingick i denna studie analyserades, 

sammanställdes och kategoriserades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Granskningen 

redovisas i tabell 2 och 3. 
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Tabell 2. Granskningstabell: Kvalitativa Artiklar 

Författare, årtal och 

land. 
Titel 

Design, datainsamlingsmetod, 

urval, dataanalys och bortfall 
Syfte Kvalitetsbedömning 

Byrne, A., Morton, J. & 

Salomon, P.  

2000. 

England 

Defending against patients’ pain A 

qualitative analysis of nurses’ responses 

to children`s postoperative pain.  

Beskrivande 

Kvalitativ  

Intervjuer. 

Konsekutivt urval 

12 sjuksköterskor och 1 vårdbiträde. 

Induktiv analys. 

Bortfall: N/A 

Att ta reda på hur barnsjuksköterskor tolkade deras patienters smärta, 

hur dessa tolkningar var relaterade till den känslomässiga svårigheten 

med smärta, hur dessa påverkade sjuksköterskans kommunikation 

med patienten och speciellt deras hantering av smärta. 

1, 2, 5*, 7 

Dubois, A., Bringuier, 

S., Capdevilla, X. & Pry, 

R.  

2008.  

Frankrike. 

Vocal and Verbal Expression of 

Postoperative Pain in Preschoolers. 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Observations studie 

Barn: 1-6 år som var inlagda i minst 

2 dagar = 47st. 

Innehållsanalys och statistisk 

analys. 

Bortfall: N/A 

Att undersöka utvecklingen och byggandet av vokala och verbala 

uttryck för postoperativ smärta hos förskolebarn under 7 år, och att 

undersöka påverkan av sammanhanget om deras vokala uttryck 

(smärtsam sammanhang kontra känslomässiga sammanhang). 

1, 2, 4, 7 

Ellis, J.A., McCleary, L., 

Blouni, R., Dube, K., 

Rowley, B., Macneil, M. 

& Cooke, C.  

2007. 

Kanada 

Implementing Best Practice Pain 

Management in a Pediatric Hospital. 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Enkäter  

Enkät 1= 366 Sjuksköterskor 

Enkät 2= 120 Sjuksköterskor 

Innehålls analys 

Bortfall:Enkät 1 = 162st av 528st 

              Enkät 2 = 146st av 366st 

 

Att utreda genomförandet av ett omfattande program om att förbättra 

smärthanteringen på ett barnsjukhus. 

1, 2*, 3, 5 
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Författare, årtal och 

land. 
Titel 

Design, datainsamlingsmetod, 

urval, dataanalys och bortfall 
Syfte Kvalitetsbedömning 

Ely, B. 

2001 

USA 

Pediatric Nurses’ Pain Management 

Practice: Barriers to Change 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Diskussions grupper 

Sjuksköterskor på pediatrisk 

avdelning som arbetat där i minst 

2år = 16st 

Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall: 1st av 17st 

 

Att undersöka kontextuella faktorer som påverkar praxis i 

barnsjuksköterskans bedömning och hantering av smärta 

1,2, 5*, 7 

Gimbler-Berglund, I., 

Ljusegren, G. & Enskär, 

K.  

2008.  

Sverige. 

Factors Influencing Pain Management in 

Children 

Beskrivande 

Kvalitativ   

Intervjuer 

20 Sjuksköterskor Innehållsanalys 

Bortfall: N/A 

Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans smärthantering 

hos barn. 

1, 2*, 7 

He, H-G., Vehviläinen-

Julkunen, K., Pölkki, T. 

& Pietilä, A-M.  

2007.  

Kina 

Children´s Perceptions on the 

Implementation of Methods for Their 

Postoperative Pain Alleviation: An 

Interview Study. 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

Barn 8-12 år= 59st 

Innehållsanalys 

Beskrivande statistik 

Bortfall: N/A 

Att undersöka barns (8-12 år) uppfattningar om användningen av 

metoderna för pediatrisk postoperativ . 

1, 2, 3, 5 

Kortesluoma, R-L. & 

Nikkonen, M.  

2004.  

Finland. 

”I had this Horrible Pain”: The Sources 

and Causes of Pain Experiences in 4- to 

11-year –old Hospitalized Children. 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Beskrivande intervjuer 

Barn 4-11år: 44st 

Innehållsanalys 

Bortfall: 0st 

 

 

Att beskriva de händelser som anses smärtsamma av barn. 1, 2, 3, 4, 5*, 7 
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Författare, årtal och 

land. 
Titel 

Design, datainsamlingsmetod, 

urval, dataanalys och bortfall 
Syfte Kvalitetsbedömning 

Pölkki, P., Pietilä, A-M. 

& Vehviläinen-Julkunen, 

K.  

2001 

Finland 

Hospitalized Children´s Descriptions of 

their Experiences with Postsurgical Pain 

Relieving Methods 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Barn 8-12år som hade genomgått 

operation under anestesi = 52st 

Innehållsanalys 

Bortfall: 0st 

Att beskriva barns erfarenheter av smärtlindrande metoder 

postoperativt samt deras förslag om genomförandet av 

smärtlindrande åtgärder på sjukhuset till sjuksköterskan. 

1, 2, 3, 5, 7 

Simons, J. & Moseley, J. 

2009.  

Storbritannien 

Influences on Nurses’ scoring of 

Children´s Post-operative Pain. 

Beskrivande 

Kvalitativ.  

Retrospektiv studie 

Journaler och smärtrelaterade 

observationer. 

Pediatriskt sjukhus = 175st 

Pediatrisk avdelning = 95st 

Beskrivande statistik 

Bortfall: N/A 

Att undersöka sjuksköterskans smärtskattning på 175 barn under de 

första 24 timmarna postoperativt.  

1, 2*, 3* 

Twycross, A. (b) 

2006 

Storbritannien 

Children´s Nurses´Post-operative Pain 

Management Practices: A Observational 

Study 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Observations studie Ssjuksköterskor 

= 13st 

Innehållsanalys 

Bortfall: N/A 

Att undersöka hur sjuksköterskor faktiskt klarar av postoperativ 

smärta hos barn och om smärtlindrande metoder följer gällande 

riktlinjer för bästa reultat. 

1, 2, 3, 4, 5 

1 = Artikeln beskriver metod och resultat 

2 = Urvalsförfarande är beskrivet 

3 = Etisk diskussion finns i studier 

4 = Bortfall är diskuterat 

* = otydligt beskrivet 

5 = Kvantitativa – mätinstrumentets reliabilitet är diskuterat 

      Kvalitativa – åtgärder har vidtagits för att stärka trovärdighet och pålitlighet 

6 = Kvantitativ – mätinstrumentets validitet är diskuterat 

7 = Kvalitativa – citat finns med (Forsberg & Wengström, 2003) 
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Tabell 3. Granskningstabell: Kvantitativa Artiklar 

Författare, årtal och 

land. 
Titel 

Design, datainsamlingsmetod, 

urval, dataanalys och bortfall 
Syfte Kvalitetsbedömning 

Johnston, C.C., Gagnon, 

A., Rennick, J., 

Rosmus., C., Patenaude, 

H., Ellis, J., Shapiro, C., 

Filion, F., Ritchie, J. & 

Byron, J.  

2007.  

Kanada 

One-on-One Coaching to improve Pain 

Assessment and Management Practices of 

Pediatric Nurses. 

Experimentell 

Kvantitativ. 

Randomiserat urval. 

Sjuksköterskor från 6st universitets 

barnsjukhus. 

Bortfall: 272st av 464st 

Att ta reda på om One-on-One Coaching baserat på audit, feedback 

och tänk högt interaktioner med opinionsledare kunde förändra 

attityder och kunskap om smärta hos barn samt öka kunskapen om 

smärthantering hos barnsjuksköterskor. 

1, 2*, 3, 4, 5 

Melotti, R.M., Dekel, 

B.G.S., Carosi, F., 

Ricchi, Ennio., Chiari, 

P., D’Andrea, R. & Di 

Nino, G. 

2009.  

Italien. 

Categories of Congruence between 

inpatient self-reported pain and nurses’ 

evaluation.  

Samband 

Kvantitativ 

Numerisk mätskala. 

Enkät. 

Ålder: >6år = 896st 

Sjuksköterskor = 115st. 

Statistisk analys. 

Bortfall: 11st av 869st barn 

Sjuksköterskor: N/A 

Att öka medvetandet att smärtskattning under påverkan kan 

underminera behandlingen. Författarna sökte efter 

överensstämmande kategorier mellan inlagda patienters självskattade 

smärta och sjuksköterskans skattning. Samt hitta associationer 

mellan de överensstämmande kategorierna och de inlagda 

patienternas situations moderatorer. 

1, 2*, 3, 5, 6 

Pölkki, T., Laukkala, H., 

Vehviläinen-Julkunen, 

K. & Pietilä, A-M.  

2003.  

Finland. 

Factors Influencing Nurses´ Use of 

Nonpharmacological  Pain Alleviation 

Methods in Paedriatric Patients. 

Beskrivande 

Kvantitativ 

Enkäter 

Sjuksköterskor = 162st 

Komponentanalys 

Bortfall: 3st av 165st 

 

 

 

 

Att beskriva de faktorer som främjar och hindrar sjuksköterskors 

användning av ickefarmakologiska metoder i barnens postoperativa 

smärtlindring, och demografiska variabler med anknytning till detta. 

1, 2, 3, 4, 5, 6,  
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Författare, årtal och 

land. 
Titel 

Design, datainsamlingsmetod, 

urval, dataanalys och bortfall 
Syfte Kvalitetsbedömning 

Salanterä, S., Lauri, S., 

Salmi, T. T. & Helenius, 

H. 

1999 

Finland 

Nurses’ Knowledge About 

Pharmacological and Nonpharmacological 

Pain Management in Children. 

Jämförande 

Kvantitativ 

Enkäter 

Sjuksköterskor  = 265st 

Statistisk analys 

Bortfall: 36st av 303st 

Att undersöka kunskapsbasen och praxis hos finska sjuksköterskor 

som arbetar med barn på universitetssjukhus i Finland. 

1, 2, 4*, 5, 6 

Twycross, A. (a) 

2006. 

Storbritannien 

 

What is the Impact of Theoretical 

Knowledge on Children´s Nurses’ post-

operative Pain Management Practices? An 

Exploratory Study.  

Jämförande 

Kvantitativ 

Explorativ studie 

Observationer 

Enkäter 

Sjuksköterskor på en barnkirurgisk 

avdelning med barn 0-16år = 13st 

Bortfall: 3st av 16st 

Att se huruvida sjuksköterskor tillämpa sina teoretiska kunskaper i 

praktiken när du hanterar smärta hos barn. 

1, 2,3, 4, 5*, 6 

Van Hulle Vincent, C. & 

denyes, M.J.  

2004.  

USA. 

Reliving Children´s Pain: Nurses’ 

Abilities and Analgesic Administration 

Practices 

Samband 

Kvantitativ  

Enkäter. 

Bekvämlighetsurval. 

67 Sjuksköterskor 

132 barn 

Innehållsanalys och hierarkisk 

regressions analys. 

Bortfall: N/A 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka sjuksköterskans kunskap och attityder om barns 

smärtlindring, sjuksköterskans förmåga att komma förbi hinder för 

optimal smärtlindring samt sjuksköterskans hantering av analgetika 

och smärtnivåer hos inlagda barn. 

1, 2, 3*, 5, 6 
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Författare, årtal och 

land. 
Titel 

Design, datainsamlingsmetod, 

urval, dataanalys och bortfall 
Syfte Kvalitetsbedömning 

Wennström, B. & Berg, 

I. 

2008. 

Sverige. 

Bodily and Verbal Expressions of 

Postoperative Symptoms in 3- to 6- Year-

Old Boys 

Beskrivande 

Kvalitativ 

Observationer och 

semistrukturerade intervjuer 

Pojkar ålder 3-6 år som ska 

genomgå operation av testiklar = 

14st 

Innehållsanalys 

Bortfall: 0st 

 

Att undersöka hur små pojkar mellan 3-6år beskriver kroppsligt och 

verbalt uttrycker postoperativa symtom. 

1, 2, 5, 7 

Woodgate, R. & 

Kristjanson, L.J.  

1996. 

 Kanada 

A Young Child´s Pain: How parents and 

Nurses ”take Care” 

Beskrivande 

 Kvalitativ  

Grounded Theory. 

11 barn, 2-6år 

24 Sjuksköterskor 

22 föräldrar 

Observation & intervjuer 

Innehålls analys 

Bortfall: N/A 

Att ta reda på hur föräldrar och sjuksköterskor ställer sig till inlagda 

unga barn som upplever smärta. 

1, 2, 5, 7 

1 = Artikeln beskriver metod och resultat 

2 = Urvalsförfarande är beskrivet 

3 = Etisk diskussion finns i studier 

4 = Bortfall är diskuterat 

* = otydligt beskrivet 

5 = Kvantitativa – mätinstrumentets reliabilitet är diskuterat 

      Kvalitativa – åtgärder har vidtagits för att stärka trovärdighet och pålitlighet 

6 = Kvantitativ – mätinstrumentets validitet är diskuterat 

7 = Kvalitativa – citat finns med (Forsberg & Wengström, 2003) 
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2.6 Forskningsetiska överväganden. 

Eftersom detta är en litteraturstudie baserad på publicerad vetenskaplig litteratur som redan 

genomgått forskningsetisk granskning så har ingen ansökan gjorts till etiska rådet. Majoriteten 

av de vetenskapliga artiklarna som valts till studien har genomgått forskningsetisk granskning 

innan publicering. Ingen persons integritet riskerar att kränkas. Urvalet av artiklar har skett 

systematiskt och har granskats och presenterats objektivt (Forsberg & Wengström, 2003). 

3. Resultat 

Föreliggande studie har sammanställts utifrån 18 artiklar. Samtliga artiklar har haft för avsikt 

att undersöka tecken på smärta hos barn postoperativt, samt vilka ickefarmakologiska metoder 

för smärtlindring som sjuksköterskan har använt sig av. Utifrån granskningen har författarna 

till denna studie funnit fyra mer frekvent återkommande teman i artiklarna, vilka är; verbala 

tecken på smärta hos barn, kroppsliga tecken på smärta hos barn, smärtskattning hos barn och 

adekvata omvårdnadsåtgärder. Dessa presenteras i löpandetext i resultatet. 

3.1 Verbala tecken på smärta hos barn. 

Barnen i denna studie skriven av Wennström och Bergh (2008) hade svårigheter i både att 

uttrycka (dvs. sätta ord på) och särskilja vilka symtom som var de mest besvärande för dem 

under den postoperativa perioden. Flera barn separerade smärtans plats ifrån sig själva genom 

att påtala att de mådde bra men att operationssåret, ”det gråter”. Några barn grät när de 

förklarade och betygsatte sin smärta som låg. När sköterskan frågade, ”men varför gråter du 

om du känner dig bra”, så svarade barnet, ”eftersom mitt operationssår gråter”. Gråt, skrik, 

jämmer och gnäll, verkade vara relaterade till barnens oförmåga att prata om smärta. 

I en studie där författarna syftade till att studera utvecklingen och uppbyggnaden av vokala 

och verbala uttryck för postoperativ smärta hos barn 0-7år, framkom att vissa läten fanns i alla 

åldersgrupper, såsom skratt, klagan, tystnad och andra uttryckssätt. En del läten försvinner 

med åldern såsom gråt och skrik medans andra framkommer med åldern, såsom tårar, 

ingressiva läten, och verbala uttryck för smärta (Duboise et al. 2008). 

I en annan studie framkom det att sjuksköterskorna tyckte att det var viktigare att inte visa 

smärta än att inte ha ont. Patienterna fick beröm då de inte sa något trots att de hade ont. 

Sjuksköterskorna använde ibland termer som att barnen var mesiga och gnälliga eller så sa de 
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att barnet var ”hemsk”, ”hysterisk”, ”absolut manisk” eller ”som en demon”. Flera föräldrar 

hävdade att sjuksköterskorna verkade förneka när barnen hade ont. Ibland uppkom kritik från 

föräldrarna, som att sjuksköterskorna inte var så värst medlidsamma eller att de bara inte 

förstod (Byrne. et al. 2001). 

3.2 Kroppsliga tecken på smärta hos barn. 

Blekhet, kallsvett, rosig och varm hud samt suckar och hyperventilation verkade vara 

relaterade till symptom av smärta och illamående. Leende och grimaserande hängde samman 

med barnets komfort och obehag. Mönster av stel som en pinne, en ökning av tonus samt 

uppdragna ben är mer knutna till smärta, medan vrida och vända sig i sängen samt rastlöshet 

var mer relaterade till både smärta och illamående. Att röra sig utan smärta var nära anknutet 

till avslappning, som därför kan vara ett uttryck av tillfredsställelse över att kunna leka. Ett 

lojt och dåsigt barn var oftast lugna och sov största delen av tiden. Mönstret för loja och 

dåsiga barn kan också vara relaterade till både glädje och obehag. Det samarbetsvilliga barnet, 

som skulle ta emot medicin, sträckte ut sin hand för att få hjälp när de hade ont. Några barn 

motsatte sig hjälp av vårdpersonalen när de försökte bedöma barnets obehag. Detta kan tolkas 

som att en del av barnen kan ha varit så känslomässigt överväldigade att de var oförmögna att 

uttrycka sitt obehag vid detta ögonblick (Wennström & Bergh, 2008). 

Uppgifter som samlats in visade att tecken utifrån beteendet användes för att bedöma smärta 

hos preverbala barn. Beteendemässiga tecken som används oftast var gråt. Sjuksköterskorna 

använde sig av ansiktsuttryck och barnets utseende samt aktivitetsnivå som ett mått på barnets 

smärtintensitet. Forskaren i denna studie såg inte sjuksköterskorna använda fysiologiska 

tecken för att bedöma smärtan. (Twycross, 2006 a). 

3.3 Smärtskattning hos barn. 

Resultatet från en studie av Simons & Moseley (2009) visar att vissa faktorer tycks påverka 

sannolikheten för att sjuksköterskan ska bedöma och registrera barns smärta under de första 

24 timmarna postoperativt. Även om åldern inte tycktes påverka hur ofta barnens smärta 

bedömdes, så hade äldre barn statistiskt signifikant mer smärta än yngre barn. 

Sjuksköterskans praxis kan ha påverkat genom användningen av smärtskattningsverktyg för 

yngre barn och självskattning för de äldre barnen. Sjuksköterskan förväntade sig att de äldre 

barnen skulle göra dem uppmärksamma på deras smärta, medan de inte hade samma 

förväntningar på det yngre barnet, och var därför mer förebyggande med det yngre barnets 
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smärta. De olika avdelningarna som sjuksköterskorna arbetade på, liksom vilken typ av 

kirurgiskt ingrepp ett barn hade genomgått, påverkade bedömningen av smärta. Ändå är det 

nödvändigt att medge att bristen på registrering av smärtskattning inte är ett bevis på att 

sjuksköterskan inte har bedömt ett barns smärta. Simons & Moseley (2009) ansåg att då 

smärtbedömning inte utförs och att inte använda ett validerat verktyg för smärtskattning, är att 

förneka dessa barn evidensbaserad smärtlindring vid en tidpunkt då barn har rätt till lämplig 

prevention, utvärdering och kontroll av deras smärta. 

 I en studie gjord av Twycross (2006 b) registrerades smärtbedömningspoäng varje timme 

medan barnen hade diacetylmorfin infusioner, när infusionen avbröts slutade sjuksköterskan 

även att registrera smärtan. En smärtskattningsskala var inkluderad både i 

omvårdnadsjournalen och i den preoperativa checklistan, men i denna studie märkte forskaren 

att den bara används vid ett tillfälle. Det fanns inga formella smärtskattningsverktyg för 

nyfödda/spädbarn och preverbala barn på denna avdelning, detta kan delvis förklara, varför 

skalorna inte användes. De smärtpoäng som registrerades verkade vara sjuksköterskans 

uppfattning om hur mycket smärta barnet hade. Det var inte klart vilka parametrar som 

användes för att mäta barnets smärtintensitet.  

Då man in en studie ville se hur sjuksköterskans respektive patientens smärtskattning av 

patientens smärta överensstämde, så var överensstämmelsen till 50 %. Underskattning var 

direkt proportionerligt till svårighetsgraden av patienternas skattning av sin egen smärta 

(Melotti et al. 2009). 

3.4 Adekvata omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskans ålder, utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt erfarenhet av 

omvårdnad av barn postoperativt hade i hög grad samband till både sjuksköterskans 

kompetens, samt sjuksköterskans osäkerhet. Dessa resultat tyder på att äldre sjuksköterskor 

uppvisade mer kompetens, liksom mindre osäkerhet i utförandet av ickefarmakologiska 

metoder än vad yngre sjuksköterskor gjorde. Samma fenomen var också tydligt med 

sjuksköterskor som hade mer arbetslivserfarenhet jämfört med sjuksköterskor med mindre 

arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor med längre erfarenhet i yrket, använde fler 

ickefarmakologiska metoder än de med färre års erfarenhet. Det var olika mellan 

sjuksköterskorna om vem som var aktiv och vem som var passiv i utförandet av 

smärtlindrande metoder. De sjuksköterskor med mer arbetslivserfarenhet använde sig av 
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ickefarmakologiska smärtlindrande metoder som tillät barnet att ha den centrala rollen i 

situationen (Van Hulle Vincent & Denyes  2004, Pölkki et al. 2003, Salanterä et al. 1999). 

Johnston et al. (2007) fick fram i deras studie att sjuksköterskornas kunskap inte påverkade 

användningen av ickefarmakologiska åtgärder. Ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder är 

lättare för en sjuksköterska att besluta om än farmakologiska omvårdnadsåtgärder. Åtgärder 

såsom distraktion, lägesändring i sängen och användning av kyla eller värme föreföll 

effektiva. Författaren fann dock att ickefarmakologiska åtgärder användes endast i 5 % av 

granskningarna och lägesändring svarade för merparten av dessa insatser.  

En obekväm position och spänning i den opererade kroppsdelen orsakade ofta onödig smärta. 

Utseendet av den opererade kroppsdelen hade också inverkan på barnets tolkning av smärtan 

samt dess kvalitet. Såg det obehagligt ut så ansågs den postoperativa smärtan som värre. 

Smärta från operationssåret kunde vara så intensiv att barnen inte kunde sova (Kortesluoma & 

Nikkonen 2004). 

De vanligaste metoderna som barnen själva uppgav att det använde sig av var distraktion, 

vila/sova, positionering och ligga stilla samt fråga efter medicin eller hjälp från 

sjuksköterskan när de upplevde smärta. Distraktion beskrevs som att fokusera på något annat 

som tog bort uppmärksamheten från smärtan, t.ex. läsa, titta på TV/filmer, lyssna på musik 

eller spela spel. Det kunde även vara att fantisera om saker, som exempelvis att få komma 

hem, viktiga personer; mamma, pappa, vänner eller på djur, för att glömma smärtan. De flesta 

av barnen hade förslag till sjuksköterskorna om genomförandet av effektiva åtgärder gällande 

smärtlindring på sjukhuset. Att skapa en mer bekväm miljö på sjukhuset var det vanligaste 

förslaget bland barnen. Många barn ville att sjuksköterskan regelbundet skulle titta till dem 

eller lägga mer tid på att stanna hos dem. Tröst som verkar som både fysiskt och psykologiskt 

stöd till barnen kunde vara att hjälpa barnen med deras aktiviteter, beröra en kroppsdel, prata 

med barnet med en tröstande och lugnande ton. Barnen angav själva att det som var det 

viktigaste i omvårdnadssyfte för att lindra smärtan var föräldrarnas närvaro (He et al. 2007, 

Van Hulle Vincent & Denyes 2004, Woodgate & Kristjanson 1996, Pölkki et al. 2001). 

Hindrande faktorer för adekvata omvårdnadsåtgärder. 

Kategorier av hinder som identifierats av sjuksköterskor är; tidspress, bristande rutiner, 

otillräcklig eller inget smärtstillande läkemedel ordinerat av läkare, föräldrars rädsla (t.ex. för 

opioider), och barnets egenskaper (t.ex. ålder). Sjuksköterskorna uttryckte sin frustration över 

att arbetsbelastningen begränsade deras möjligheter att avsätta tid till att bedöma barnens 
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smärta och att utföra adekvata omvårdnadsåtgärder för smärtlindring. Kommunikation mellan 

de olika professionerna, undersköterska, sjuksköterska och läkare ansågs även som ett hinder. 

Uppstod meningsskiljaktigheter i behandlingsmetoden så var det svårt att uppnå god 

smärtlindring (Ellis et al. 2007, Ely 2001, Gimbler-Berglund et al. 2008, Van Hulle Vincent 

& Denyes 2004). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Barn hade svårigheter med att uttrycka (dvs. sätta ord på) och särskilja vilka symtom som var 

de mest besvärande för dem under den postoperativa perioden. Gråt, skrik, jämmer och gnäll, 

verkade vara relaterade till barnens oförmåga att prata om smärta. En del läten försvinner med 

åldern medans andra framkommer med åldern. Blekhet, kallsvett, rosig och varm hud samt 

suckar och hyperventilation verkade vara relaterade till symptom av smärta och illamående. 

Sjuksköterskorna använde sig av ansiktsuttryck och barnets utseende samt aktivitetsnivå som 

ett mått på barnets smärtintensitet. Sjuksköterskor med längre erfarenhet i yrket, använde fler 

ickefarmakologiska metoder än de med färre års erfarenhet. De sjuksköterskor med mer 

arbetslivserfarenhet använde sig av ickefarmakologiska smärtlindrande metoder som tillät 

barnet att ha den centrala rollen i situationen. Ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder är 

lättare för en sjuksköterska att besluta om än farmakologiska omvårdnadsåtgärder. Åtgärder 

såsom distraktion, positionering, och användning av kyla eller värme föreföll effektiva. 

4.2 Resultatdiskussion. 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur undersöka hur sjuksköterskan kan 

identifiera postoperativ smärta hos barn samt vilka adekvata omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan kan tillämpa. I föreliggande studie granskades 18st vetenskapliga artiklar 

varav 8st var av kvantitativ karaktär och 10st var av kvalitativ karaktär.  

Smärta är en individuell upplevelse och kan uppfattas olika hos samma individ beroende på 

tillfälle och ålder (Lindemann, 1996). Barn som inte har upplevt smärta tidigare eller som inte 

lärt sig tala ännu har svårt att uttrycka sin smärtupplevelse (Werner & Strang, 2003). Därför 

är det av stor vikt att sjuksköterskan tar patientens smärta på allvar och är öppen för alla 

signaler som tyder på smärta (Lindemann, 1996). Orlandos omvårdnadsteori innehåller 3 
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olika koncept vilka är: patientens beteende, sjuksköterskans reaktion och sjuksköterskans 

agerande (Fawcett 2000). Författarna till föreliggande studie anser att Orlandos 

omvårdnadsteori är applicerbar i det kliniska arbetet med patienter som har svårt att uttrycka 

sin smärta. Teorin innebär att sjuksköterskan ser patientens omedelbara behov och fokus 

ligger på interaktionen mellan patient och vårdare för att kommunikationen skall fungera 

optimalt. Detta har således klinisk relevans i sjuksköterskans omvårdnads arbete. 

Tecken på smärta samt smärtskattning hos barn. 

Barn, enligt Wennström och Bergh (2008), har svårt att uttrycka sin smärta. Flera barn i 

studien separerade sin smärta ifrån sig själva.  

 I Twycross (2006 a) studie så framkom det att sjuksköterskor bedömer smärta utifrån 

beteendet hos preverbala barn. När barnen grät så tolkade sjuksköterskan det som att barnet 

hade smärta. Gråt var det vanligaste tecknet som förekom. Smärt intensiteten bedömdes 

utifrån barnets ansiktsuttryck, dess utseende samt dess aktivitetsnivå. I studien såg inte 

forskaren att sjuksköterskan använde sig av fysiologiska tecken för att bedöma smärtan. 

Wennström och Bergh (2008) framhäver att fysiologiska tecken som är relaterade till smärta 

och illamående är; blekhet, kallsvett, rosig och varm hud samt suckar och hyperventilation. 

Barn som är loja och dåsiga kunde vara relaterat till både glädje och obehag, medans barn 

som kunde röra sig utan smärta var nära anknutet till avslappning och tillfredställelse. Ett barn 

som istället är stel som en pinne och har ökad tonus med uppdragan ben har sannoligt smärta. 

Författarna till föreliggande studie anser att det utifrån vetenskaplig litteratur verkar rimligt att 

använda sig av barnets beteende för att bedöma dess smärta. Fysiologiska tecken bör också 

observeras, speciellt i de fall där barnet ej själv kan uttrycka sin smärta verbalt.  

Gråt, skrik, jämmer och gnäll var enligt Wennström och Bergh (2008) relaterat till barnets 

oförmåga att prata om sin smärta. 

Skillnad på verbala uttryck beroende på barnets ålder tog Duboise et al. (2008) upp i sin 

studie. Författarna belyste att vissa uttryck försvinner med åldern medans andra framkommer 

med åldern. Det finns även uttryck som är gemensamma för alla åldersgrupper. Till de 

gemensamma uttrycken hör tillexempel skratt, klagan och tystnad. Gråt och skrik är något 

som försvinner ju äldre barnet blir och de använder sig istället av tårar, ingressiva läten och 

verbala uttryck.  

När det kommer till smärtskattning hos barn menar Simons och Moseley (2009) att 

sjuksköterskans praktiska utförande kan påverkas av barnets ålder. I deras studie förväntade 

sig sjuksköterskan att det äldre barnet skulle uppmärksamma dem på sin smärta, medans de 
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var mer förebyggande med det yngre barnets smärta, då de inte hade samma förväntningar på 

dem.  

I en studie som Twycross (2006 b) gjorde fann forskaren att det saknades smärtskattnings 

verktyg för spädbarn och preverbala barn, istället verkade det som att sjuksköterskan utgick 

från sin egen uppfattning för att skatta barnens smärtnivå. Det var inte klart vilka parametrar 

som användes.  

Adekvata omvårdnadsåtgärder. 

I ett flertal studier (Pölkki et al. 2003, Salanterä et al. 1999, Van Hulle Vincent & Denyes 

2004) framkom att sjuksköterskans ålder, utbildning och erfarenhet hade i hög grad samband 

med både sjuksköterskans kompetens samt osäkerhet. En sjuksköterska med längre erfarenhet 

i yrket, använde sig av fler ickefarmakologiska metoder än de med mindre erfarenhet. 

Johnston et al. (2007) däremot fick fram i deras studie att sjuksköterskornas kunskap inte 

påverkade användningen av ickefarmakologiska metoder. 

En nackdel med Johnston, et al.s studie var att det ej framkom vad de grundade sitt påstående 

angående kunskap relaterat till ickefarmakologiska metoder på.  

Orlando nämner i sin teori att ju bredare sjuksköterskan kunskap är desto enklare har hon att 

möta patientens behov (Orlando, I-J. 1990).  

De vanligaste metoderna för ickefarmakologisk smärtlindring var enligt (He et al. 2007, 

Pölkki et al. 2002, Woodgate & Kristjanson 1996) distraktion och lägesändring. Med 

disktraktion menar forskarna att avleda uppmärksamheten från smärtan med tex att läsa, titta 

på tv/film, lyssna på musik eller spela spel. Kortesluoma & Nikkonen (2004) tar upp att en 

obekväm position och spänning i den opererade kroppsdelen ofta orsakade onödig smärta. 

Enligt Orlandos omvårdnadsteori så bör sjuksköterskan ha i baktanke att alla patienters behov 

av hjälp är unika och att patienter kan ha svårt att förmedla sina behov (Schmieding, 1993). 

Författarna till föreliggande studie håller med om att distraktion samt lägesändring är 

adekvata omvårdnadsåtgärder för ett barn med postoperativ smärta. Som sjuksköterska är det 

viktigt att inte vara rädd för att prova sig fram med vedertagna metoder när det gäller 

ickefarmakologisk smärtlindring. Det kan vara så att det som fungerar för ett barn inte 

fungerar för ett annat eftersom att alla barn är olika.  

När barnen själva fick komma med förslag på ickefarmakologiska metoder för smärtlindring 

så ville de ha en mer bekväm miljö på sjukhuset. Önskan fanns även att sjuksköterskan mer 

regelbundet skulle titta till dem och lägga mer tid hos dem. Att prata med barnet med en 
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tröstande och lugnande ton samt beröra en kroppsdel såg barnen som både fysisk och 

psykologiskt tröstande (He et al. 2007, Pölkki et al. 2002, Woodgate & Kristjanson 1996). 

Sjuksköterskorna uttryckte sin frustration i flera studier över att arbetsbelastningen 

begränsade deras möjligheter att avsätta tid till barnen samt att bedöma barnens smärta och att 

utföra adekvata omvårdnadsåtgärder för smärtlindring.(Ellis et al. 2007, Ely 2001, Van Hulle 

Vincent & Denyes 2004).  

4.3 Metoddiskussion 

För att få svar på syfte och frågeställning valde författarna att genomföra en beskrivande 

litteraturstudie. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databasen Medline via Pubmed. 

Författarna ansåg att sökorden som användes var relevanta och gav en relativt jämn 

fördelning av kvalitativa (10st) och kvantitativa (8st) artiklar, en total summa av 18st artiklar. 

Författarna fann relevanta artiklar inom sökkriteriet för ålder 0-18år så någon utvidgning 

behövde ej göras. De valda resultatartiklarna lästes och kvalitetsbedömdes utifrån Forsberg & 

Wengström (2008). Litteraturstudiens trovärdighet styrktes av att majoriteten av 

resultatartiklarnas instrument var testade och diskuterade gällande reliabilitet och validitet. En 

styrka med föreliggande studien är att resultatartiklarnas metod, syfte och kvalitetsbedömning 

sammanställts i två tabeller samt att den löpande texten av resultatet delats upp i flera 

kategorier, vilket ger en god överblick av studien. För att öka studiens trovärdighet ville 

författarna ha så nya artiklar som möjligt. Det resulterade i att 16st artiklar ej var äldre än 10år 

varav 10st inte var äldre än 5år. 2st artiklar som inkluderades i studien var äldre än 10år men 

var av relevans för studiens resultat. 12st av resultatartiklarna var gjorda i europeiska länder, 

vilket styrker denna studies överförbarhet. En nackdel med föreliggande studie kan vara att 

vissa resultatartiklar har samma författare då det var svårt att hitta relevanta nyligen gjorda 

studier inom ämnet.  

4.4 Allmän diskussion 

Sjuksköterskor med många år inom omvårdnadsyrket har större erfarenhet av icke-

farmakologisk smärtlindring. Därför är det av stor vikt att dessa sjuksköterskor delar med sig 

av sin kunskap och sina knep till nya och mer oerfarna sjuksköterskor. På så sätt kan 

kvaliteten på omvårdnaden höjas. Arbetsbelastning och tidspress är det största hindret för dem 

när det kommer till att ge barnet av sin tid och närvaro. Smärtskattning av barn med 

postoperativ smärta kräver tid och uppmärksamhet. Många sjuksköterskor känner sig 
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frustrerade över att de inte räcker till för barnen. Sjukvården i Sverige gör bara fler och fler 

nedskärningar, vilket resulterar i större arbetsbelastning för sjukvårdspersonalen. Detta 

gynnar knappast patienterna.  

Denna litteraturstudie kan öka sjuksköterskors medvetenhet angående de olika tecken ett barn 

kan uttrycka vid ett smärttillstånd. Den framhäver också vikten av att använda 

smärtskattningsverktyg på barn med smärta. Studien syftar också till att ge tips och råd om 

olika ickefarmakologiska åtgärder som är enkla för sjuksköterska att använda sig av. En 

förhoppning är att fortsatt forskning ska leda till förbättringar för barn inom sjukvården. 

Förslag på framtida forskning inom området skulle vara att fördjupa sig i hur interaktionen 

fungerar mellan barn med postoperativ smärta och sjuksköterskan samt hur man 

implementerar smärtskattningsverktyg för barn på bästa sätt.  
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