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Sammanfattning 
Bakgrund: Smärta är en vanligt förekommande del i omvårdnadssituationer inom hälso- och 

sjukvården. När det gäller barn är problem med smärta påtagligt. Barn kan ha svårare att 

uttrycka sig verbalt då smärta är flerdimensionellt. Barn kan utrycka och uppleva smärta på 

helt olika sätt vid olika omvårdnadsåtgärder som innebär smärta. Personcentrerad omvårdnad 

är centralt inom området och i sjuksköterskans yrkesroll där det ingår att bedöma och hantera 

smärta hos barn. Syfte: Syftet med studien var att beskriva tecken på smärta hos barn i 

omvårdnadssituationer. Metod: Litteraturstudien genomfördes med en deskriptiv design och 

systematiska litteratursökningar utfördes. Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar som 

sammanställts huvudkategorin ”tecken på smärta” med flera underkategorier. Resultat: De 

tecken som barn uttrycker vid smärta kan delas upp i kategorierna ickeverbal kommunikation 

och verbal kommunikation. Det finns även faktorer som påverkar tecken på smärta. Det 

framkom att barn kan visa tecken på smärta genom fysisk kommunikation och rädslor, samt 

att de påverkas av sin egen utveckling och emotionella kontroll. Slutsats: Ytterligare 

forskning fordras för att öka förståelsen hos sjuksköterskor om hur barn kan uttrycka smärta 

för att skapa en personcentrerad omvårdnad. 

 

Nyckelord: Barn, smärta, omvårdnad, personcentrerad omvårdnad 
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1. Bakgrund 
1.1 Smärta 
Smärta hos patienter förekommer som en naturlig del i många omvårdnadssituationer, 

exempelvis vid blodprovstagning och injektionsgivning. Hur smärta upplevs och uttrycks är i 

hög grad individuellt och kan i många situationer vara svårt att tolka (Bergh, 2014). Smärta är 

ett flerdimensionellt och svårdefinierat begrepp. 

 

Det finns olika typer av smärta. Smärta på grund av vävnadsskada, nervsmärta, psykogen 

smärta samt smärta av oklar orsak. Vävnadssmärta kan exempelvis bero på nålstick eller 

rengöring av ett sår. Nervsmärta kan bero på skada eller tryck på nerver. Den psykogena 

smärtan kan däremot uppkomma på grund av exempelvis stress eller ångest (Bergh, 2014). 

 

Förutom den fysiologiska dimensionen som inrymmer de rent fysiska orsakerna till smärta 

finns även en affektiv, kognitiv, sociokulturell samt beteendedimension (Bergh, 2014). Den 

affektiva dimensionen innefattar känslomässiga reaktioner på smärta såsom rädsla och ilska 

(Aptich, Guled & Tulla, 2009). Ett exempel är när en person som blivit brännskadad tar med 

sig upplevelsen av detta och minns hur det kändes. Den kognitiva dimensionen berör 

individens upplevelse av sig själv, bemästringsstrategier och upplevelsen av smärta och 

behandling (Aptich, Guled & Tulla, 2009). Till exempel kan en person som kopplar en ökad 

smärta till ett försämrat hälsotillstånd bli deprimerad på grund av detta. Den sociokulturella 

dimensionen innefattar delar såsom ålder, kön, religion och sociala faktorer (Aptich, Guled & 

Tulla, 2009). Ett barn kan tidigt lära sig vilka normer och värderingar som gäller när det 

kommer till både smärtan i sig och uttrycket av densamma. Beteendedimensionen innebär att 

en persons beteende kan påverkas av upplevd smärta. Beteenden som inaktivitet, gråt och 

sömnlöshet är exempel på detta. Dimensionerna visar på att smärta förutom den rent fysiska 

smärtan även omfattar hur man reagerar på smärtan känslomässigt, vilka strategier individen 

har för att bemästra smärtan, på vilka sätt individen kan förmedla smärtan samt andra faktorer 

som påverkar beteendet såsom ålder, kön och kultur (Bergh, 2014). 

 

Numerical Rating Scale (NRS) och Wong Baker Faces Scale (FACES) är två 

smärtskattningssinstrument som kan användas vid smärtskattning hos barn. NRS är ett 

instrument där patienter verbalt uppger vilken siffra som motsvarar deras smärta, där 0 

innebär ingen smärta alls och 10 värsta tänkbara smärta (Miró et al., 2017). FACES mäts 
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också på en skala mellan noll och tio där varje siffra motsvarar ett målat ansiktsuttryck som 

patienter kan peka på. Noll är en glad gubbe som ler och tio är en gubbe som gråter (Aydin, 

Şahiner & Çiftçi, 2017).  

 

1.2 Barn och smärta 
Ett barn definieras utifrån ålder och är enligt Karolinska Institutet (2016) en ”person i 

åldersintervallet 6 till 12 år”. Barn under sex års ålder har kognitiva färdigheter samt verbala 

och ickeverbala färdigheter som utvecklas i tidig ålder (Falk & Munktell, 2011), vilket 

innebär att en person under sex års ålder även kan definieras som ett barn. Då barn, som kan 

ha svårare att uttrycka sig verbalt än vuxna, blir problemet med smärta ännu mer påtagligt. 

Som sjuksköterska kan det kännas skrämmande att bemöta ett barn i en situation där det 

förväntas att det kommer uppleva obehag och smärta. Lika viktigt eller ännu viktigare kan det 

vara att känna till barns uttryck av smärta i situationer där det inte förväntas att barnet ska 

uppleva smärta. Smärtan kan ha en annan orsak än den rent fysiska och därför verka ologisk 

för sjuksköterskor (Bergh, 2014). 

 

Barns uttryck av smärta motsvarar deras ålder samt utveckling av kognitiva och sociala 

färdigheter. Med barns ökande ålder och utveckling, ökar även deras emotionella kontroll, 

verbala uttryck samt fysiska kommunikation (Dubois, Bringuier, Capdevilla, & Pry, 2008). 

 

1.3 Etik 
Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att främja hälsa (svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Vissa omvårdnadshandlingar är smärtsamma men nödvändiga för att främja hälsa 

(Shaw & Lamdin, 2011). Ett etiskt dilemma som kan uppstå är att barn uppfattar det 

smärtsamma momentet som att sjuksköterskan skadar dem med avsikt. Sjuksköterskor kan 

ibland vara tvungna att förorsaka smärta trots de strategier som finns, på grund av brister i 

vårdmiljön (Alaloul, Williams, Myers, Jones, Sullivan & Logsdon, 2017). Här ligger 

sjuksköterskans ansvar och profession som grund till att omvårdnadshandlingen ska 

genomföras, men har samtidigt en skyldighet gentemot barnet att utföra handlingen på ett 

korrekt sätt, det vill säga så lindrigt som möjligt (Shaw & Lamdin, 2011). 
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1.4 Sjuksköterskans yrkesroll 
I sjuksköterskans yrkesroll ingår att bedöma samt hantera smärta, även hos barn (Sadeghi, 

Mohammadi, Shamshiri, Bagherzadeh & Hossinkhani, 2013). Sjuksköterskan kan hantera 

barns smärta farmakologiskt, men även med icke-farmakologiska metoder. Studier har visat 

att sjuksköterskor har ofullständig kunskap vad gäller barn och smärta och känner sig otrygga 

i mötet med barn som upplever smärta (Enskär & Golsäter, 2014). För en korrekt 

smärtbehandling krävs att sjuksköterskan förstår hur barn uttrycker smärta vid 

omvårdnadssituationer. Om sjuksköterskor har en större kunskap om smärta hos barn kan 

detta leda till att de känner sig tryggare i mötet med barn som upplever smärta. 

 

1.5 Omvårdnadssituationer 
Det finns många olika omvårdnadssituationer (Prignitz Sluys, 2014). Omvårdnadssituationer 

omfattar alla de situationer som uppstår vid arbete med omvårdnad. Litteraturstudien har inte 

begränsats till några specifika omvårdnadssituationer, men exempel på smärtsamma 

omvårdnadssituationer kan vara insättning av perifer venkateter, att lämna urinprov när man 

har urinvägsinfektion eller suturborttagning. 

 

1.6 Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som uppstod under tidigt 2000-tal och innebär att 

personen ska sättas in i ett större sammanhang istället för att sjukdomen ska stå i centrum 

(Benzein, Hagberg, & Saveman, 2014). Begreppet är idag internationellt välkänt inom vård 

och omsorg (McCance & McCormack, 2013). Centralt inom personcentrerad omvårdnad är 

att personer befinner sig i en ”social värld”, där tanken är att fokus ska läggas på vad varje 

person tycker är viktigt i sitt liv, vilket ges i uttryck av personens handlingar och värderingar. 

Inom personcentrerad omvårdnad beskrivs också vikten av relationer, både mellan 

sjuksköterska och patient, men även till anhöriga och familj. För sjuksköterskan är det viktigt 

att sätta sig in i hur personen upplever sin omvärld och vad personen värderar i livet. 

Sjuksköterskan bör även vara införstådd med sina egna värderingar och övertygelser då dessa 

påverkar handlingar och beslut. Vid personcentrerad omvårdnad är det också viktigt att ett 

fokus finns på omgivningen eller vårdmiljön och hur denna påverkar personens upplevelse av 

vården (McCance & McCormack, 2013). 
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1.7 Problemformulering 
Barn kan ha skiftande signaler vid smärta vilket är ett problem då dessa signaler kan 

misstolkas/missförstås av sjuksköterskan. Sjuksköterskor har även ofullständig kunskap vad 

gäller barn och hur de uttrycker smärta. 

 

2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva tecken på smärta hos barn i omvårdnadssituationer. 

 

2.1 Frågeställning 
Hur uttrycker barn smärta i omvårdnadssituationer? 

 

3. Metod 
3.1 Design 
Litteraturstudien genomfördes med en deskriptiv design och systematiska litteratursökningar 

utfördes i databaserna (Kristensson, 2014). Resultaten granskades sedan kritiskt och 

sammanställdes. 

 

3.2 Sökstrategi 
Sökningen av litteratur gjordes i tre olika databaser, CINAHL, MedLine och PsychINFO. 

Samtliga använda databaser var relevanta för artiklar inom området omvårdnadsvetenskap. 

PsychINFO inkluderades då litteraturstudiens syfte berörde den psykologiska aspekten 

smärta. För att få liknande resultat på de olika databaserna användes samma sökord och 

ämnesord i så stor utsträckning som möjligt. Viss skillnad uppstod dock på grund av skillnad i 

tillgängliga ämnesord samt variation i hur väl de sökta artiklarna svarade på studiens syfte. De 

ämnesord som användes var ”Pain”, ”Pain Measurement”, ”Pain Perception”, ”Pain 

Management” samt ”Child”. Sökorden som användes var Nursing Care, Sign*, Express*, 

Indicat* och Nurs*. Begränsningar gjordes i att artiklarna skulle vara Peer Reviewed och på 

engelska. De skulle även ha publicerats mellan år 2007 och 2017 för att artiklarna till studien 

skulle vara uppdaterade och relevanta. På databasen PsycINFO användes även en begränsning 

för artiklar endast innehållande barn mellan noll och tolv år då detta gick att använda som 

förval i databasen vilket gav ett mer relevant resultat utifrån syftet. Funktionen saknades på 
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MedLine och Cinahl. Sökmatris med redovisning från den systematiska litteratursökningen 

har lagts till som bilaga (Bilaga 1). 

 

3.3 Urval 
Urvalet från sökningen i de tre databaserna genomfördes i tre steg. I första steget lästes 

samtliga 223 titlar på de artiklar som sökningen resulterat i. Detta genomfördes av bägge 

författarna var för sig där en diskussion sedan fördes kring varför artiklar kunde vara 

relevanta. De lästes av författarna var för sig då tolkning av artiklarna är individuellt och 

gemensam läsning skulle kunna innebära att relevanta artiklar föll bort. Nedanstående 

inklusions- och exklusionskriterier användes för att erhålla ett urval av artiklar som svarade 

mot litteraturstudiens syfte: 

 

Inklusionskriterier 

Fokus på barn 0–12 år 

Fokus på omvårdnadssituationer 

Beskrivning av barns beteende 

 

Exklusionskriterier 

Prematura eller nyfödda barn 

Barn med nedsatta kognitiva färdigheter (då detta kan påverka deras möjlighet att uttrycka 

sig) 

Artiklar utan fulltext 

 

Artiklar utan fulltext valdes bort då ekonomiska och tidsmässiga resurser saknades för att 

beställa artiklar. Vid minsta tveksamhet kring om artikeln kunde svara på syftet eller ej 

sparades artikeln till nästa steg i urvalet. Nästa steg bestod i att 81 artiklars abstract lästes och 

ytterligare artiklar som ej kunde besvara studiens syfte valdes bort. Efter detta steg återstod 20 

artiklar som i det tredje steget av urval lästes i sin helhet. Av de 20 artiklarna återstod sedan 

nio artiklar som svarade mot syftet och sammanföll med inklusionskriterierna. De artiklar 

som valdes bort berörde endast ett rent medicinskt perspektiv eller endast sjuksköterskans 

förhållningssätt till barns smärta och svarade därför inte mot litteraturstudiens syfte. 
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3.4 Granskning 
För kontroll av artiklarnas kvalitet användes Statens beredning för medicinsk och social 

utvärderings (SBU) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Med hjälp av 

granskningsmallarna kontrollerades främst artiklarnas urval, datainsamling och analys samt 

om resultaten besvarade syftet (SBU, 2014). De flesta artiklar höll en medelhög kvalitet, men 

det förekom några med hög och endast en med låg kvalitet. Artikeln bedömdes hålla låg 

kvalitet då den hade en otydlig struktur och en beskrivning av urval och datainsamlingsmetod 

som inte var tillräckligt utförlig. Dock besvarade resultatet i den nämnda artikeln syftet med 

litteraturstudien och resultatet bekräftades av andra liknande studiers resultat och användes 

därför. 

 

3.5 Bearbetning och analys 
Alla utvalda artiklar lästes igenom och granskades sedan för analys av trovärdighet eller 

tillförlitlighet vilket gjordes med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa eller kvantitativa 

artiklar (Kristensson, 2014). Därefter vägdes studiernas styrkor respektive svagheter mot 

varandra. Artiklarna höll generellt en hög vetenskaplig kvalitet samt besvarade syftet med 

litteraturstudien. De artiklar som återstod genomgick en induktiv integrerad analys i form av 

tre steg. Först lästes alla nio artiklar i sin helhet för att identifiera likheter och skillnader i 

deras resultat som besvarade litteraturstudiens syfte. Sedan skapades en huvudkategori för de 

olika resultaten. Sist sammanfördes informationen och underkategorier växte fram 

(Kristensson, 2014). 

 

Artikelmatris med beskrivning av resultat har lagts till som bilaga (Bilaga 2). 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga artiklar hade bevis på att de var etiskt godkända. Deltagarna hade informerat 

samtycke och det fanns tillförlitlig dokumentation av detta. Då studierna handlade om barn 

var det extra viktigt att etiska överväganden hade genomförts. Studierna skulle följa lagar om 

etikprövning och riktlinjer för studier som involverar barn. Sex av artiklarna hade 

godkännande från en etisk kommitté beskrivet i text och de resterande tre hade etiskt 

godkännande på tidskriftens hemsida. Författarnas ansvar gällande etik i denna litteraturstudie 

var att framföra alla resultat som återfanns genom granskningen av artiklarna som relaterade 

till studiens syfte, samt att beskriva resultatet på ett sant och ärligt sätt. 
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4. Resultat 

Resultatet baseras på nio vetenskapliga studier, tre med kvalitativ och sex med kvantitativ 

ansats. Resultatet presenteras under huvudkategorin ”tecken på smärta” och tre 

underkategorier med ytterligare underkategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Huvudkategori Underkategori 1 Underkategori 2 Artikel enligt artikelmatrisen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tecken på smärta Ickeverbal 

kommunikation 

 X X X  X  X   

Fysisk 

kommunikation 

X X  X   X   

Rädslor    X  X    

Verbal 

kommunikation 

 X X  X X   X X 

Faktorer som 

påverkar tecken 

på smärta 

Barns utveckling X       X  

Emotionell kontroll  X  X X     

 

4.1 Tecken på smärta 

4.1.1 Ickeverbal kommunikation 
I flera studier beskrevs yngre barns uttryck för smärta som ickeverbal (Kortesluoma, 

Nikkonen & Serlo, 2008; Söderbäck, 2012). I en studie vid en barnkirurgisk avdelning i 

Frankrike lät forskarna filma barn pre- och postoperativt i syfte att undersöka vilka verbala 

och ickeverbala uttryck små barn med begränsad språklig förmåga använde för att uttrycka 

smärta (Dubois et al., 2008). Resultatet visade att barnen använde ickeverbal kommunikation 

genom att ropa, stöna och pipa. Längd, frekvens och tonhöjd på dessa ljud kunde ses öka hos 

barn med negativa känslor såsom smärta. Gråt och vokalisation gjordes hos barnen vid intag 

av luft istället för vid utandning. Vid ökad utveckling och kognitiva färdigheter hos barn 

kunde den ickeverbala kommunikationen bli mer specifik genom att barnen till exempel 

pekade på området där de upplevde smärta (Dubois et al., 2008). Då barnen upplevde intensiv 

smärta kunde de bli negativa till sjukvårdspersonalen och smärtlindringen (Kortesluoma, 

Nikkonen et al., 2008). I en studie på en vårdavdelning i Sverige filmades tolv barn under 
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hela förloppet från det att de fick information om venpunktion till att venpunktion 

genomfördes. Syftet var att utforska hur barnen demonstrerade sitt engagemang (Söderbäck, 

2012). Resultatet visade att barnen vid smärtsamma procedurer visade sig kunna bli 

undergivna genom att sluta visa sin ovilja och istället bli ledsna och ligga stilla. I en studie vid 

ett sjukhus i Finland tilldelades barn papper för att måla sin smärta samt diskutera vad de 

målade, i syfte att undersöka barns olika kännetecken i målningarna (Kortesluoma, Punamäki 

& Nikkonen, 2008). Resultatet visade att barnen kunde koppla smärta till moment, handlingar 

och instrument som innebär fysisk smärta inom omvårdnad. Studien visade att barnen gjorde 

detta genom att måla sådana smärtsamma moment, handlingar och instrument, samtidigt som 

de beskrev vad de målade. Inga barn målade psykisk smärta. Höga ångestnivåer visades öka 

den fysiska smärtan och fysisk smärta visades i sin tur öka ångestnivån. Samma fenomen 

beskrivs i en studie vid en pediatrisk onkologklinik i Kanada. Forskare spelade in film och 

ljud för att kategorisera de olika beteenden som till exempel ångest/oro, coping och neutralt 

beteende vid rutinmässig blodprovstagning (Spagrud, von Baeyer, Ali, Mpofu, Fenell, Friesen 

och Mitchell, 2008). Barnen i studien upplevde att om ett kommande moment skulle göra 

mycket ont, upplevdes momentet i sig också smärtsammare än hos de barn som inte utryckte 

en förväntat hög smärtnivå. Kognitiva handlingar förändrade barnens och närvarandes 

beteende. Detta gjordes genom en minskning av aktiviteter samt en ökning av antalet metoder 

som minskade smärtan. Som strategi försökte en del barn få kontroll över smärtan genom att 

lugna sig själva. Sådana kognitiva handlingar bestod av att en del barn försökte undvika 

smärta genom att vägra handlingar som de visste var smärtsamma (Kortesluoma, Nikkonen et 

al., 2008).  

 

4.1.1.1 Fysisk kommunikation 
I flera av studierna rapporterades att barn använde sig av fysisk kommunikation för att 

uttrycka sin smärta (Kortesluoma, Nikkonen et al., 2008; Salmela, Aronen & Salanterä, 2010; 

Söderbäck, 2012). I en studie vid ett sjukhus i Finland beskrevs interventioner som användes 

av barn och vad de förväntade att andra gjorde för att hantera barnens smärta (Kortesluoma, 

Nikkonen et al., 2008). Studien redogjorde för att barnen kunde bli aggressiva och gå i 

självförsvar vid smärtsamma handlingar. Salmela et al. (2010) beskrev att barn försökte 

gömma sig, rymma eller blundade vid smärta. Söderbäck (2012) visade att barnen använde 

sig av kroppsspråk genom att vända sig bort och slå i luften för att undvika smärtsamma 

moment. Studien beskrev också att barnen kunde dra sig tillbaka och undvika kontakt. Vissa 
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barn gömde sig och lämnade rummet. Dessa studier är alla exempel på hur smärta hos barn 

kan leda till olika fysiska uttryck för liknande omvårdnadsmoment. Som strategi för att 

hantera smärtan beskrev Kortesluoma, Nikkonen et al. (2008) att barn kunde omdirigera sin 

egen uppmärksamhet och/eller försöka sluta tänka på smärtan (Kortesluoma, Nikkonen et al., 

2008). I en undersökning bland barn med sjukdom som orsakat sjukhusvistelse, hittade och 

använde barnen fysiska strategier för att själva lindra sin smärta. De använde även metoder 

som sjuksköterskor introducerat för dem. Metoderna som barnen använde var massage, 

smekningar, djupandning, lägesförändring, applicering av värme/kyla, vila/avslappning, 

imobilisering/träning, födo- och vätskeintag, lätta på åtsittande kläder samt att tömma tarmen 

(Kortesluoma, Nikkonen et al., 2008). 

 

4.1.1.2 Rädslor 
I en studie i Finland där forskarna intervjuade barn genom en diskussion kring olika teman 

var syftet att beskriva 4–6-åriga barns erfarenhet av vårdrelaterade rädslor (Salmela, et al., 

2010). Studien visade på att de rädslor som beskrevs som värst var rädslor kopplade till 

omvårdnadsmoment som innebar smärta. Studien beskrev generella rädslor, dessa inkluderade 

rädsla för smärta, nålar, injektioner och hot om kroppslig skada. Barnen i undersökningen 

uttryckte rädsla för smärta kopplat till sjuksköterskor och omvårdnadsmoment, vilket ledde 

till att barnen även blev rädda för andra händelser såsom att skiljas från sina föräldrar. I 

studien delades barnens rädslor in i fyra kategorier som beskrev betydelsen av rädslorna för 

dem. Dessa var osäkerhet, att bli skadad, hjälplöshet och avledning av omvårdnadsmomentet. 

I en studie vid en akutmottagning på ett barnsjukhus i USA där barn behövde intravenös 

kateterinsättning filmade forskarna hela momentet i syfte att mäta barns nöd/ångest under de 

olika delarna av momentet (Sparks, Setlik & Luhman, 2008). Syftet med studien var att 

jämföra effektiviteten av olika lägespositioneringar av barnet. Resultatet visade att barnen 

som kunde se vad som skedde under omvårdnadsmomentet upplevde en lägre smärta och 

mindre rädsla/ångest än barn som inte kunde eller fick se. 

 

4.1.2 Verbal kommunikation 
Vid ökad ålder började ickeverbala vokalisationer bytas ut mot verbala uttryck av smärta 

såsom att säga ”aj” (Dubois et al., 2008). I en undersökning av finska 4–6-åriga barn visade 

resultatet att barnen försökte motstå smärta genom att använda sina ord (Salmela et al., 2010). 

Sjukvårdspersonalen mätte barnens smärta med hjälp av en numerisk smärtskattningsskala 
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(NRS) i denna undersökningen som visade sig fungera bra för att få en adekvat bild av 

barnens upplevelse av smärta (Twycross & Finley, 2013). NRS visade sig ge ett korrekt svar 

då sjukvårdspersonalen frågade föräldrar till barnen hur de uppfattade sitt barns smärta och 

resultatet stämde väl överens med barnens upplevda smärta. Att prata positivt visades ha en 

påverka på smärta hos barn (Kortesluoma, Nikkonen et al., 2008; Spagrud et al., 2008). I 

Kortesluoma, Nikkonen et al. (2008) undersökning behandlade vissa barn sin smärta genom 

att prata positivt till sig själva. Spagrud et al. (2008) beskrev att genom att tala positivt kan 

föräldrar distrahera barnen för att minska deras smärta, oro och ångest. I en studie i Italien 

undersöktes effektiviteten av djurassisterad intervention för att reducera smärta och ångest vid 

blodprovstagning för barn då hundar var närvarande i rummet. Barnen observerades i olika 

faser med olika mätinstrument (Vagnoli, Caprili, Vernucci, Zagni, Mugnai och Messeri, 

2015). Ångestnivåer mättes med Observation Scale of Behavioral Distress (OBSD-A). 

OBSD-A innebär att beteenden kodas in i elva olika kategorier såsom gråt, skrik och verbalt 

uttryck av smärta. Sedan räknas frekvensen av dessa kategorier som barnet uppvisar vilket då 

utgör ångestnivåerna i studien. Mätinstrumentet Wong-Baker Scale (Faces scale) användes 

också i studien. Faces scale innebär att barn pekar på olika typer av bilder med ansiktsuttryck, 

dessa utgör olika nivåer av smärta från noll till tio där tio står för högsta tänkbara smärta. 

Samtliga av dessa mätinstrument krävde att barn kommunicerade verbalt kring sin smärta. 

Hos Spagrud et al. (2008) förknippades föräldrars coping-befrämjande beteende med förhöjd 

coping hos barnen. På grund av detta så såg de att coping-befrämjande aktiviteter kunde 

användas som en typ av verbal vid smärta, exempelvis distraktion och humor (Spagrud et al., 

2008). Kortesluoma, Nikkonen et al. (2008) beskrev att ett tillvägagångssätt för barn att 

uttrycka sin smärta verbalt var att sökte hjälp från familjemedlemmar. 

 

4.1.3 Faktorer som påverkar tecken på smärta 

4.1.3.1 Barns utveckling 
Ålder, utveckling och kognitiva färdigheter påverkar barns uttryck och kontroll av smärta 

(Dubois et al., 2008). I en studie vid en avdelning på ett barnsjukhus i Kanada lät forskarna 

barnen rita sin smärta i syfte att förstå deras och föräldrarnas upplevelse av smärthantering. 

Resultatet visade att de yngre barnen hade svårt att rita sin smärta (Twycross & Finley, 2013). 
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4.1.3.2 Emotionell kontroll 
Flera studier beskrev hur barn strävade efter att få emotionell kontroll vid smärta 

(Kortesluoma, Nikkonen et al., 2008; Salmela et al., 2010; Spagrud et al., 2008). Den 

emotionella kontrollen beskrev man började mellan tre och sex års ålder. Barnen försökte få 

kontroll över smärtlindrande åtgärder. Vissa barn försökte undvika smärta genom att vägra 

handlingar som de förväntade sig skulle vara smärtsamma (Kortesluoma, Nikkonen et al., 

2008). Barn uttryckte även att de inte förstod nödvändigheten av att undergå smärtsamma 

omvårdnadsmoment och att de istället kände att omvårdnadspersonal hade skadat dem mot 

deras vilja. (Salmela et al., 2010). Barnen beskrevs även kunna ställa krav på sjuksköterskor 

och vissa barn tjatade på dem att de ville ha smärtlindring (Kortesluoma, Nikkonen et al., 

2008). Spagrud et al. (2008) beskrev att föräldrar som använde ångestfrämjande beteende 

ökade barnens ångest och oro som var direkt kopplat till deras smärta. Exempel på sådant 

beteende var uppmuntran, empati, kritik samt föräldrar som försökte få kontroll över barnet. 

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes för att genomföra studien var lämplig, då resultatet i de funna 

artiklarna svarade på studiens syfte. I studien användes tre databaser till den systematiska 

sökningen vilket minimerade risken för att relevanta artiklar inte skulle komma med i de 

systematiska sökningarna. Sökningen resulterade också i ett bredare urval av artiklar. 

Sökningen resulterade i 223 artiklar där samtliga titlar lästes igenom av författarna var för sig. 

Sedan lästes abstract i samtliga artiklar som kunde innehålla resultat som besvarade studiens 

syfte (81 st.). Till studien användes granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier 

för att säkerställa att artiklarna höll en hög eller medelhög kvalitet. 

 

Sökningarna gjordes så lika varandra som möjligt, men med små skiljaktigheter i de olika 

databaserna då deras söksystem var olika. Sökningarna kunde möjligtvis ha gjorts på ett sätt 

så att deras bredd mer stämde överens med varandra, för att få ett mer överensstämmande 

sökresultat. Det är rimligt att anta att resultatet inte har påverkats, men att fler artiklar hade 

inkluderats som överensstämde med de andra studiernas resultat. 

 

De 20 artiklarna delades till nästa steg lika mellan båda författarna, där båda författarna läste 

10 artiklar var. Informationen sammanställdes i artikelmatrisen av författarna var för sig, 
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vilket skulle kunna ha inneburit att vissa delar av resultatet utelämnats. Detta kan ha ökat 

risken för att information framställdes ur ett annat perspektiv än det författarna menade. 

Analysmetoden som användes kan dessutom ha haft för breda kategorier vilket kan ha gjort 

att resultatet blivit mer svårtolkat. Under analys av artiklarna upptäcktes det att flera av 

studierna även innehöll ’strategier mot smärta’ i resultatet. Detta bifynd besvarade inte 

studiens syfte, men har stor klinisk nytta för området. Resultatet inkluderades inte i 

litteraturstudien, men i en litteraturstudie med annorlunda syfte hade mycket resultat kring 

detta kunnat finnas. 

 

Primärt kunde samma sökstrategi använts för samtliga databaser, dock fick olika 

begränsningar sättas då databaserna var uppbyggda på olika sätt. Exempelvis fanns det på 

databasen PsycINFO möjlighet att välja ”barn upp till tolv år” som en begränsning. Möjlighet 

till detta saknades på de andra två databaserna. Troligtvis påverkade detta inte studiens 

resultat, men hade möjlighet till begränsning funnits hade förmodligen denna del i arbetet 

blivit något enklare. Endast artiklar med möjligheten att få tag på fulltext via databasen lästes 

i sin helhet och användes sedan i studien. Studien saknade finansiella resurser för att köpa 

eller hyra artiklar som saknade fulltext i databasen. Abstracten av artiklar utan tillgänglig 

fulltext lästes och höll samma tråd som de 20 artiklar som sedan användes för 

litteraturstudien. Därför är det rimligt att anta att de artiklar som valdes bort inte hade tillfört 

ny information som hade förändrat studiens resultat. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultaten av litteraturstudien visade att det inte finns något självklart eller regelrätt sätt att 

definiera hur barn uttrycker smärta i omvårdnadssituationer. Det finns flera faktorer som 

påverkar hur barn uttrycker smärta, olika strategier att använda mot smärta samt att det inte 

heller finns någon förbestämd strategi som fungerar för alla barn. 

 

5.2.1 Tecken på smärta 
Barns uttryck för smärta går inte att förutsäga i olika omvårdnadssituationer. Majoriteten av 

studierna beskrev flera olika sätt som barn uttryckte smärta på och vissa studier redogjorde för 

att det inte finns något enskilt förutsägbart sätt för att tolka ett barns smärta. Söderbäck (2012) 

beskriver att barn kan reagera på olika sätt på smärta. Man fann att de hade olika typer av 

engagemang i respons till smärta. Engagemangen var undvikande, tvingat eller undergivet. Då 
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barns engagemang kan skilja sig åt påvisar det att sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan 

ha svårt att förutse vilken reaktion ett barn som upplever smärta kommer att visa. 

Sjuksköterskor bör alltså ha ett personcentrerat förhållningssätt där de är öppna för barnets 

individuella upplevelse och uttryck av smärtan. Söderbäck (2012) beskriver det tvingande 

engagemanget där barn kan skrika och med sitt kroppsspråk blir utåtagerande. Om detta sker 

kan sjuksköterskor kännas sig hopplösa och uppleva stress för att de måste fullgöra det 

smärtsamma omvårdnadsmomentet vilket kan leda till samvetsstress (Ives & Melrose, 2010). 

 

Litteraturstudien visar att barn kan visa tecken på smärta genom verbal, ickeverbal och fysisk 

kommunikation samt genom rädslor. I en artikel från Indien (Mathews, 2011) beskrivs på 

flera sätt hur barn uttrycker sin smärta med verbal, ickeverbal och fysisk kommunikation. 

Utöver den fysiska kommunikationen beskrivs ett antal olika fysiska tecken man kan se hos 

barn med smärta där det inte rör sig om kommunikation. De tecken som beskrivs är matta/slöa 

ögon, rodnad hud, snabbandning och svettningar. Utöver detta beskrivs ett antal tecken på 

smärta hos barn som inte kommit fram i denna litteraturstudie. Dessa var favorisering av ett 

ben/en arm, förändringar i aptit och sömnvanor, undvikande av kontakt med andra barn, 

ilska/irritation eller bångstyrigt beteende, gäspningar samt förvrida/rynka pannan. Artikeln 

nämner inte att barn kan uttrycka sin smärta genom rädslor. 

 

Det finns enligt de granskade studierna flera faktorer som har stor påverkan på barns smärta. 

Ett tydligt exempel på att utveckling, ålder och kognitiva färdigheter påverkar barns smärta 

beskrivs av Dubois et al. (2008). Ökad utveckling och kognitiva färdigheter innebär enligt 

studien ett ökat och utvecklat sätt att uttrycka sin egen smärta. För att undvika faktorer som 

har negativ inverkan på smärta är det viktigt att omvårdnadspersonal dessutom är påläst och 

kunnig inom detta område. 

 

Det kan finnas en risk, då vissa barn reagerar på smärtsamma procedurer genom att bli 

undergivna, att signalerna misstolkas av sjuksköterskan. Signalerna som barnet ger skulle 

kunna tolkas som att barnet är medgörligt, då det slutat visa sin ovilja, trots att det egentligen 

innebär att barnet upplever ledsamhet och rädsla. För att undvika detta missförstånd är det av 

betydelse att sjuksköterskor är införstådda med att barn kan reagera på detta sätt och inser att 

ett barn som ligger stilla och är tyst inte behöver betyda att barnet är medgörligt. 
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5.2.2 Smärtskattning 
Spagrud et al. (2008) visade att när barn utsattes för ångestframkallande beteende från till 

exempel en förälder blev deras smärtskattning av den förväntade och den upplevda smärtan 

förhöjd. Detta innebär att sjuksköterskor bör kunna urskilja vilka föräldrar som ökar sitt barns 

ångest respektive vilka som lindrar den (Ives & Melrose, 2010).  

 

Smärtskattningsinstrument är effektiva i att bedöma smärta hos barn, men det finns fler 

dimensioner som man ska ta hänsyn till då man använder dem. Sjuksköterskan bör ta reda på 

barnets förväntningar av smärta, om barnet är rädd, är det en annan utgångspunkt jämfört med 

till exempel ett barn som känner sig lugnt. Det är viktigt att ha kunskap om de olika 

smärtskattningsinstrumenten som finns och välja den metod som är bäst anpassad till det 

enskilda barnet. Smärtskattningsskalor som NRS och Faces scale är effektiva (Twycross & 

Finley, 2013). Dock måste sjuksköterskan även ta hänsyn till andra faktorer genom att i 

kombination med exempelvis NRS prata med föräldrar eller tolka barnets beteende för att 

helhetsbilden av smärtskattningen ska bli så korrekt som möjligt. En litteraturstudie från 

Spanien som inkluderar 16 studiers resultat beskriver att NRS både är en reliabel och valid 

skala att använda sig av vid smärtskattning av barn (Castarlenas, Jensen, von Baeyer & Miró, 

2017). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan se hur barnet och föräldrarna bäst kan stöttas, men detta 

kan ha sina svårigheter på grund av kunskapsbrist vad gäller barn och smärta samt brister i 

arbetsmiljö och personalresurser. Sjuksköterskan måste till exempel ibland kanske förorsaka 

onödig smärta vilket skapar samvetsstress hos sjuksköterskor (Ives & Melrose, 2010). Ett 

exempel kan vara då tidsbrist innebär att en EMLA-kräm inte kan verka under så lång tid som 

är optimalt för smärtlindringen. 

 

5.2.3 Behandling och strategier 
Smärtlindrande strategier är en stor del av arbetet inom omvårdnadsarbetet med barn. 

Strategier mot smärta kunde inte inkluderas i studiens resultat, men mycket intressant 

information kring ämnet gick att finna i de analyserade artiklarna. Många olika strategier 

finns som kan användas innan, under och efter ett smärtsamt omvårdnadsmoment. Det är lika 

viktigt att veta vilka strategier som minskar respektive ökar smärtan hos barn eftersom bägge 

kan påverka händelseförloppet under omvårdnadsmomentet. Spagrud et al. (2008) beskriver 
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beteenden som både underlättar och försämrar smärtan hos barn. Strategier som empati 

behöver inte nödvändigtvis främja smärtupplevelsen positivt (Goubert, Vervoort, Sullivan, 

Verhoeven & Cronbez, 2008), vilket annars skulle kunna vara en naturlig respons hos 

omvårdnadspersonal och föräldrar. Samma fenomen beskrivs av Ives och Melrose (2010) som 

beskriver vikten av att omvårdnadspersonal är påläst och uppmärksam på vilka strategier som 

barnet själv kan använda. Det är också viktigt att vara införstådd med strategier som personal 

och föräldrar kan använda i relation med barnet för att minimera smärtupplevelsen. 

 

Något som sjuksköterskan bör tänka på i omvårdnaden av barn är att involvera barnet i 

behandlingen för att ha ett personcentrerat förhållningssätt. Detta genom att till exempel ha en 

genomgång av vad man ska göra innan momentet genomförs. Sjuksköterskan kan även 

diskutera med barn och föräldrar vilken behandling som är nödvändig samt presentera vilka 

möjligheter som finns tillgängliga. Tid, vårdmiljö och resurser kan vara en brist i sjukvården 

idag vilket innebär att sjuksköterskor inte har tid att genomföra sitt arbete optimalt. Ett arbete 

som de dock har kunskap om att genomföra. Bristen kan ge samvetsstress hos vårdpersonalen 

(Juthberg, 2008) då det exempelvis inte finns väl tilltagen tid, de kan bli tvungna att forcera 

en behandling och /eller att de inte har tid att utföra en grundlig smärtskattning av barnet. 

Detta innebär även att sjuksköterskans möjlighet att finna barns strategier för att hantera 

smärtan kan försämras. För att kompensera för sådana situationer som uppstår bör 

sjuksköterskan ta tid efteråt för att förklara för barn och föräldrar varför situationen blev som 

den blev. Bice & Wyatt (2017) nämner att då barn och föräldrar från information om 

omvårdnadsmomentet så minskar rädslor och smärta hos barnet. 

 

Sjuksköterskans uppgift är även att stödja föräldrar så att de i sin tur kan stödja barnen genom 

att planera för att föräldrarna får information och en genomgång av händelseförloppet. Då 

föräldrars beteende har en stor påverkan på barnen är det viktigt att föräldrarna upplever 

trygghet gentemot sjuksköterskan och deras ansvar och kompetens (Thompson, Hupcey & 

Clark, 2003). 
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6. Slutsats 
Barn och smärta är ett brett forskningsområde då ålder och andra faktorer har en avgörande 

påverkan på, både hur barnet uttrycker smärta, vilken typ av smärta som uppfattas samt vilka 

strategier som kan användas av det enskilda barnet, anhöriga eller personal. Litteraturstudien 

ger en bred bild över barns tecken på smärta i omvårdnadssituationer och sammanställer flera 

studiers fynd inom området. Personcentrerad omvårdnad är ett genomgående tema i samtliga 

artiklar och innebär ett stort behov av personalutbildning för att öka färdigheten bland 

personal som arbetar med barn i sin yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. 

 

7. Kliniska implikationer 
Barns tecken på smärta varierar vilket påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete att förstå 

och lindra smärtan. Barn kan uttrycka smärta genom verbal kommunikation eller genom 

ickeverbal kommunikation såsom att visa den fysiskt eller genom rädslor. Hur barn visar 

tecken på smärta beror också på faktorer kring barnets utveckling och emotionella kontroll. 

Sjuksköterskan påverkas i sin yrkesroll då förståelsen för barns smärta blir komplicerad. Att 

känna till de olika sätt som litteraturstudien beskriver på vilka barn kan visa tecken på smärta 

samt ha vetskap om att dessa tecken kan se helt olika ut för olika barn är viktigt för 

sjuksköterskan i sin yrkesroll. En sjuksköterska kan vara förberedd genom att känna till dessa 

vanliga tecken på smärta, men måste samtidigt känna till att barn kan ha helt enskilda sätt att 

visa sin smärta på, för att på så sätt kunna möta varje barn med ett personcentrerat 

förhållningssätt. Området kring barns tecken på smärta kräver mer forskning då barn finns 

inom många områden i hälso- och sjukvården och omvårdnadspersonal är skyldig enligt lag 

att ge bästa möjliga vård till varje individ. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 - Sökmatris 

Databas	 Sökord	 Resultat	
av	
sökningen	 

Urval	1	 

Lästa	
titlar	 

Urval	2	 

Lästa	
abstract	 

Urval	3	 

Läst	hela	
artiklar	 

Granskade	
Artiklar	

Urval	4	 

Artiklar	
till	
studien	 

Psykinfo	 
2017-08-23 
Kl.	11:45	 

1.	Begränsningar:	
Peer	reviewed	
Engelska	
2007–2017	
Childhood	(birth–12	år)		

148,242	 	 	 	 	 	 

	 2.	Nursing	care	 2,689	 	 	 	 	 	 
	 3.	Sign*	 51,590	 	 	 	 	 	 
	 4.	Express*	 8,747	 	 	 	 	 	 
	 5.	Indicat*	 29,422	 	 	 	 	 	 
	 6.	3	eller	4	eller	5	 73,881	 	 	 	 	 	 
	 7.	MH:	Pain	eller	MH:	

Pain	Measurement	eller	
MH:	Pain	perception	
eller	MH:	Pain	
management 

48,395	 	 	 	 	 	 

	 8.	1	och	2	och	6	och	7 101	 101	 37	 13	 13	 6	 
CINAHL:	 
2017-08-24	 
Kl.	10:45	 

1.	MH:	Pain 56,360	 	 	 	 	 	 

	 2.	Sign*	 743,951	 	 	 	 	 	 
	 3.	Express*	 123,222	 	 	 	 	 	 
	 4.	Indicat*	 281,525	 	 	 	 	 	 
	 5.	2	eller	3	eller	4	 969,894	 	 	 	 	 	 
	 6.	MH:	Child	 343,808	 	 	 	 	 	 
	 7.	Nurs*	 753,214	 	 	 	 	 	 
	 8.	1	och	5	och	6	och	7	 174	 	 	 	 	 	 
	 9.	Begränsningar:	

Peer	reviewed	
2007-2017	
Engelska	

93	 93	 25	 4	 4	 2	 

Medline	
2017-08-24	
Kl.	12:10 

1.	Begränsningar:	 
Engelska	
2007–2017 

805,085	 	 	 	 	 	 

	 2.	MH:	Pain 121,907	 	 	 	 	 	 
	 3.	MH:	Child	 1,517,724	 	 	 	 	 	 
	 4.	sign* 6,107,978	 	 	 	 	 	 
	 5.	express*	 2,363,941	 	 	 	 	 	 
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	 6.	indicat*	 2,811,934	 	 	 	 	 	 
	 7.	nurs*	 741,888	 	 	 	 	 	 
	 8.	4	eller	5	eller	6	 8,855,018	 	 	 	 	 	 
	 9.	1	och	2	och	3	och	7	

och	8 
29	 29	 19		 3	 3	 1	 

Totalt	 	 223	 223	 81	 20	 20	 9	
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9.2 Bilaga 2 – Artikelmatris 

Författare,	
Artikelns	titel,	
Tidskrift,	
Land	

Syfte	 Metod/Design	 Värdering	 Resultat	

Dubois,	A.,	
Bringuier,	S.,	
Capdevilla,	X.,	&	Pry,	
R.	

(2008).	

	

Vocal	and	Verbal	
Expression	of	
Postoperative	Pain	
in	Preschoolers.	

	

Pain	Management	
Nursing,	9(4),	160-
165.	doi:	
10.1016/j.pmn.2007
.10.003	

	

Frankrike	

Att	undersöka	
utvecklingen	och	
konstruktionen	
vokalt	(ickeverbal	
vokalisation)	och	
verbalt	

uttryck	av	
postoperativ	
smärta	hos	små	
barn	med	
begränsade	
språkliga	
förmågor.	

Inklusionskriterier:	
	
Barn	1–6	år	gamla	
	
Inlagda	på	barnkirurgisk	avdelning	för	att	genomgå	plastisk,	
ortopedisk	eller	visceral	kirurgi	
	
Måste	vara	inlagda	i	minst	2	dagar	
	
Ingå	i	ASA	klass	1,	2	eller	3	

Exklusionskriterier:	
	
Barn	med	preoperativ	eller	kronisk	smärta	
	
Barn	med	kognitiv	störning	eller	motoriskt	handikapp	
	
Barn	som	genomgår	större	kirurgiska	ingrepp	

Urval:	
	
47	barn	(27	flickor,	20	pojkar)	
	
12–72	månader	

Styrkor:	

Utförlig	beskrivning	
av	begreppen	och	de	
olika	sorters	uttryck	
barn	har	samt	
referenser	till	
tidigare	studier.		

Svagheter:	

Det	beskrivs	inte	hur	
de	valde	ut	barnen.		

Det	beskrevs	inte	
vilka	meriter	de	som	
analyserade	filmerna	
hade.		

	

Medelhög	kvalité	

Gråt	och	vokalisation	gjord	med	ett	intag	av	
luft	i	stället	för	en	utandning:		

Ropa,	Stöna,	pipa:		

Deras	längd,	frekvens,	tonhöjd	ökar	med	
negativa	känslor.	

När	ålder,	utveckling	och	kognitiva	
färdigheter	ökar,	så	blir	’gråt’	kopplat	med	
fysiska	kommunikation	eg.	att	peka.		

Ickeverbala	vokalisationer	byts	ut	mot	mer	
specifika	verbala	uttryck	av	smärta	(som	att	
säga	aj.)	

Grupp	3	–	gråter	inte,	visar	mindre	
vokalisation	gjord	med	ett	intag	av	luft	i	
stället	för	en	utandning.	

Grupp	2	&	3	–	med	ålder	kommer	’tår’,	
vokalisation	gjord	med	ett	intag	av	luft	i	
stället	för	en	utandning,	verbalt	uttryck	för	
smärta.	

Emotionell	kontroll	börjar	mellan	tre	och	sex	
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Grupp1	–	12–24	månader	
	
Grupp2	–	24–60	månader	
	
Grupp3	–	60–72	månader	

Datainsamlingsmetod:	
	
Datainsamling	vid	2	tillfällen.		
	
1-preoperativt	–	precis	innan	operationen	
	
2-postoperativt	–	direkt	efter	operationen	på	en	vårdenhet	
	
Barnen	filmades	i	två	minuter.	

Analysmetod:	
	
Två	människor	kollade	på	filmerna	och	bedömde	dem	utifrån	
en	lista	av	uttryck	(ex.	tår,	gråt	etc.)	
	
De	antecknade	när	de	förekom	eller	inte.		
	
Chi	squared	test	för	att	analysera	likheter	eller	olikheter	
mellan	de	tre	grupperna.		

år	och	innebär	en	minskning	i	styrkan	av	
emotionella	uttryck.		

	

Kortesluoma,	R-L.,	
Nikkonen,	M.,	&	
Serlo,	W.	

Att	beskriva	
interventionerna	
unga	barn	själva	

Inklusionskriterier:	
	
Barn	4–11	år	gamla	

Styrkor:	

Välformulerad	och	

Barnen	hittade	och	använde	sätt	att	själva	
lindra	sin	smärta	genom	samt	använde	
metoder	som	sjuksköterskor	introducerat	för	
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(2008).	

	

”You	Just	Have	to	
Make	the	Pain	Go	
Away”	–	Children´s	
Experiences	of	Pain	
Management.	

	

Pain	Management	
Nursing,	9(4),	143-
149.	doi:	
10.1016/j.pmn.2008
.07.002	

	

Finland	

använder,	och	
deras	
förväntningar	av	
andras	hjälp	vid	
handskande	av	
smärtan	som	
erfars	under	
sjukhusvistelse.	

	
Barn	med	sjukdom	som	orsakar	sjukhusvistelse	
	
Barn	som	klagat	på	smärta	under	sjukhusvistelsen	

	Exklusionskriterier:	
	
Barn	som	saknar	förmåga	att	interagera	med	vuxna	

Urval:	
	
Totalt	44	barn	på	ett	universitetssjukhus	
	
Medelålder	åtta	år	och	tre	månader	
	
61%	tjejer	39%	killar	
	
Hälften	av	barnen	hade	genomgått	en	operation,	resterande	
var	där	för	undersökning	eller	preventiv/konservativ	vård	

Datainsamlingsmetod	
	
Intervjuer	efter	20–60	minuters	lek	med	barnet	
	
Öppna	intervjufrågor	med	eventuella	följdfrågor	
	
Intervjuerna	varade	runt	22	minuter	och	spelades	in	
	
Forskare	och	barn	lyssnade	igenom	bandet	och	diskuterade	
om	de	ville	ändra	eller	lägga	till	något	

ingående	bakgrund	

Tydlig	design	

Svagheter:	

Oklar	dataanalys	

	

Medelhög	kvalité	

dem	

Dessa	var	massage,	smekningar,	
djupandning,	lägesförändring,	applicering	av	
värme/kyla,	vila/avslappning,	
imobilisering/träning,	födo-	och	vätskeintag,	
lätta	åtsittande	kläder	samt	att	tömma	
tarmen.	

Vissa	barn	behandlade	sin	smärta	genom	att	
prata	positivt	till	sig	själva,	genom	att	
omdirigera	sin	uppmärksamhet	och/eller	
genom	att	sluta	tänka	på	smärtan.	En	del	
försökte	få	kontroll	över	smärtlindrande	
åtgärder	genom	att	stilla	sig	själva.	En	del	
försökte	undvika	smärta	genom	att	vägra	
handlingar	som	de	visste	var	smärtsamma.	
Ett	fåtal	barn	blev	aggressiva	eller	gick	i	
självförsvar	vid	smärtsamma	handlingar.	

Barnen	ställde	krav	på	sjukvårdspersonal.	
Barnen	tjatade	om	att	få	smärtlindring.	
Barnen	sökte	hjälp	från	familjemedlemmar.	
En	del	barn	blev	negativa	till	
sjukvårdspersonal.	
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Analysmetod:	
	

Inspelningarna	skrevs	ner	ord	för	ord	och	delades	in	i	en	
detaljerad	systematisk	lista	av	kategorier	
	

Texten	lästes	en	andra	gång	och	revideringar	av	tidigare	steg	
skedde	under	tiden	

Kortesluoma,	R-L.,	
Punamäki,	R-L.,	&	
Nikkonen,	M.	

(2008).	

	

Hospitalized	children	
drawing	their	pain:	
the	contents	and	
cognitive	and	
emotional	
characteristics	of	
pain	drawings.	

	

Journal	of	Child	
Health	Care,	12(4),	
284-300.	doi:	
10.1177/136749350

Att	undersöka	hur	
barns	ohälsa	och	
sjukhusvistelse	är	
associerade	med	
innehållet	och	
kognitiva	samt	
emotionella	
kännetecken	från	
deras	målningar	
om	deras	
smärterfarenhete
r	

Inklusionskriterier:	

Barn	inlagda	på	sjukhus	

Barn	5–11	år	gamla	

Barn	klagat	över	smärta	under	sjukhusvistelsen	

Urval:	

Målmedvetet	urval	

44	barn	på	ett	universitetssjukhus	

7	avböjde	sitt	deltagande	

Resterande	37	bestod	av	23	tjejer	och	14	killar	

Kontrollgrupp	bestående	av	22	friska	barn	från	en	grundskola	
och	ett	daghem	

Datainsamlingsmetod:	

Barnen	tilldelades	A4-papper	och	kritor	i	olika	färger	och	

Styrkor:	

Välbeskriven	
dataanalys	

Tydlig	design	

Tydliga	tabeller	

Svagheter:	

Otydligt	
urvalsförfarande	

	

Medelhög	kvalité	

Barnen	inlagda	på	sjukhus	ritade	mestadels	
handlingar,	procedurer	och	instrument	som	
åsamkade	smärta,	vilket	få	i	kontrollgruppen	
gjorde.	

Inga	barn	målade	psykisk	smärta.	
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8096204	

	

Finland	

uppmuntrades	att	måla	en	bild	som	visade	mycket	smärta	
samt	prata	om	vad	de	målade.	

Barnens	beskrivning	av	teckningen	spelades	in	och	skrevs	
sedan	ner	i	textform.	

Kontrollgruppen	fick	samma	instruktioner.	

Analysmetod:	

Bildernas	innehåll	analyserades	i	två	steg.	Med	bilden	och	
barnets	beskrivning	av	bilden	kategoriserades	vilken	typ	av	
smärta	barnet	ritat	i	åtta	kategorier.	Endast	med	hjälp	av	
bilden	kategoriserades	bilderna	i	åtta	kategorier	beroende	på	
bildens	övergripande	tema.	

Bildernas	kognitiva	kvalitet	analyserades	mha	DAP:	QSS.	

Bildernas	emotionella	kvalitet	analyserades	mha	DAP:	SPED.	

	

Salmela,	M.,	Aronen,	
E.,	&	Salanterä,	S.	

(2010).	

	

The	experience	of	
hospital-related	
fears	of	4-to	6-year-
old	children.	

Att	beskriva	4-	till	
6-åriga	barns	
erfarenhet	av	
vårdrelaterade	
rädslor	

Inklusionskriterier:	

4–6-åriga	barn,	barnets	normala	utvecklingsstadie	och	
förmågan	att	kommunicera	på	finska.	

Urval:	

90	barn	valdes	genom	en	ändamålsenlig	provtagning	
(purposive	sampling)		

Alla	bodde	i	storstadsregionen	i	Finland.	

Styrkor:	

Både	friska	och	sjuka	
barn	ingick	i	studien.		

Öppen	diskussion	
ökar	trovärdigheten.		

Svagheter:	

Att	det	finns	olika	
intervjuare	kan	leda	

Sjukhusavdelning:		

De	rädslor	som	beskrevs	som	värst	var	
rädslor	kopplade	till	omvårdnadsmoment	
och	smärta.	

Generella	rädslor	inkluderade	rädsla	för:	
smärta,	nålar,	injektioner,	hot	om	kroppslig	
skada	

En	rädsla	delades	in	i	att	’bli	skadad’		
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Child:	care,	health	
and	development.	
37(5),	719-726.	doi:	
10.1111/j.1365-
2214.2010.01171.x	

	

Finland	

63	barn	intervjuades	på	dagis	

och	27	barn	från	pediatriska	kirurgiska	avdelningar	på	ett	
universitetssjukhus.	

Datainsamlingsmetod:	

Kvalitativ	metod	i	form	av	semistrukturerade	inspelade	
intervjuer	med	stöd	av	bilder.	Intervjuaren	startar	diskussion	
om	olika	teman	med	hjälp	av	bilder	som	visar	en	sagofigur	i	en	
sjukhusmiljö.		

Analysmetod:	

Colaizzis	(1978)	Method	of	phenomenological	analysis,	vilket	
är	en	sjustegsanalys	av	de	transkriberade	intervjuerna.		

	

till	minskad	
tillförlitlighet.	

Ledande	
teman/frågor	kan	
påverka	barnens	
svar.	

	

Hög	kvalité		

Barn	uttryckte	att	de	inte	förstod	behovet	av	
att	undergå	smärtsamma	
omvårdnadsmoment.	De	kände	att	
omvårdnadspersonal	hade	skadat	dem	utan	
anledning.	

De	försökte	motstå	smärtsamma	moment	
genom	att	använda	sina	ord	och	agerande.	

De	gömde	sig,	försökte	rymma	eller	
blundade.	

Rädslor	delades	in	i	osäkerhet,	att	bli	skadad,	
hjälplöshet	och	bortstötning	av	ämnet.	

Spagrud,	LJ.,	von	
Baeyer,	CL.,	Ali,	K.,	
Mpofu,	C.,	Fennell,	
LP.,	Friesen,	K.,	
Mitchell,	J.	

(2008).	

	

Pain,	Distress,	and	
Adult-Child	
Interaction	During	
Venipuncture	in	

Att	undersöka	
smärta	som	
rapporterats	av	
barn	med	olika	
typer	av	venösa	
portar,	
insticksställen	på	
en	onkologklinik,	
samt	för	vuxen-
barns	interaktion	
under	momentet	

Inklusionskriterier:	

Barn	som	genomgick	rutinmässiga	blodprov	som	en	del	av	
cancerhanteringen	på	pediatriska	onkologikliniker	i	Kanada	

3–18	år	gamla	

Urval:	

55	barn	

27	tjejer,	28	killar	

31%	-	3-8	år	

Styrkor:	

Trovärdiga	och	
tillförlitliga	
instrument	användes	
för	studien	(FPSR)	
och	för	
analysmetoden	

Svagheter:	

Väldigt	många	
variabler	som	ej	var	

(föräldrar)Distraktion	minskar	barns	smärta	
och	oro/ångest.	

Positivt	samband/korrelation	mellan:	

-Barns	coping	&	(föräldrar)	Främja	coping-
beteende	

-Barns	oro/ångest	och	barns	smärtskattning	
av	den	förväntade	och	den	upplevda	
smärtan	

-(föräldrars)	oro-	och	ångestframkallande	
beteende	&	barns	(&	föräldrars)	
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Pediatric	Oncology:	
An	Examination	of	
Three	Types	of	
Venous	Access.	

	

Journal	of	Pain	and	
Symptom	
Management,	36(2),	
173-184.	doi:		
10.1016/j.jpainsym
man.2007.10.009	

	

Kanada	

26%	-	9-13	år	

38%	-	14-18	år	

72,5%	av	föräldrar	kvinnliga	&	25,5%	manliga	&	2%	ej	
specificerat.	

Datainsamlingsmetod:	

Två	oberoende	variabler:		

-nålgruppen	

-samspel	mellan	förälder	och	barn		

Två	beroende	variabler:	

-smärtskattning	

-grad	av	barnets	ångest/oro	

Grupper	utefter	barn	som	skulle	ha:		

perifer	venpunktion,	inre	portar,	externa	centrala	venösa	
katetrar	

Smärtskattning-	Face	pain	scale	(sex	ansikten)	före	och	efter	
moment	av	både	barn	och	förälder	

Samspel	mellan	förälder	och	barn	–	CAMPIS-R	metod	(35	
beteendekoder)	

Film-	och	ljudinspelningar		

kontrollerade	

Medelhög	kvalité	

smärtskattning	av	den	förväntade	och	den	
upplevda	smärtan	

Negativt	samband/korrelation	mellan:	

-Barns	coping	&	barns	oro/ångest	

Föräldrars	coping-främjande	beteende	
förknippades	med	förhöjd	coping	(hos	barn)	
och	lägre	oro/ångest	hos	barn.		

Föräldrars	coping-främjande	beteende	
såsom:	distraktion,	humor	och	att	prata	om	
något	som	inte	har	med	momentet	att	göra	
är	positivt	effektiva.	De	underlättar	barns	
coping	under	smärtsamma	
omvårdnadsmoment,	medan	
ångestfrämjande	beteenden,	såsom	att	
uppmuntra,	visa	empati,	kritisera	och	att	
försöka	ha	kontroll	över	barnet,	är	mer	
konkreta	för	barns	ångest/oro.	
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Analysmetod:	

Film-	och	ljudinspelningar	-	beteendekategoriseras	av	
utbildade	forskningsassistenter:	

tre	sätt	för	barn	(coping,	ångest/oro	och	neutralt	beteende)	
och	på	tre	sätt	för	föräldrar	(främja	coping,	främja	ångest	och	
neutralt	beteende)	

Sparks,	LA.,	Setlik,	J.,	
&	Luhman,	J.	

(2008).	

	

Parental	Holding	and	
Positioning	to	
Decrease	IV	Distress	
in	Young	Children:	A	
Randomized	
Controlled	Trial.	

	

Journal	of	pediatric	
nursing.	22(6),	440-
447.	doi:	
10.1016/j.pedn.2007
.04.010	

	

Syftet	med	denna	
studie	var	att	
jämföra	
effektiviteten	av	
att	en	förälder	
håller	barnet	i	en	
upprätt	
positionering	mot	
effektiviteten	av	
traditionell	
liggande	
positionering	för	
att	minska	barns	
nöd/ångest	vid	
IV-införande	

Inklusionskriterier:	

6	månader	–	4	år	gamla	barn	

Kommer	från	triage	och	bedöms	behöva	akut	eller	brådskande	
vård,	där	de	behöver	en	IV	kateter	och	hade	en	förälder	
tillgänglig.	

Urval:	

”Level	1-trauma”	vid	akuten	på	ett	barnsjukhus.	

135	barn	valdes	–	varav	118	var	med	i	studien.		

56	pojkar	

62	tjejer	

59	barn	i	varje	grupp		

åldrar	mellan	9	mån	–	47	mån	

Grupp	1	–	Kontrollgrupp:		

Barn	ligger	platt	på	ryggen.	

Styrkor:		

Tydligt	och	utförligt	
beskriven	metod	och	
analys.		

Mycket	bakgrund	för	
att	förstärka	
validiteten	av	
studiens	syfte.		

Svagheter:	

Litet	urval	i	båda	
grupperna.		

Litet	åldersintervall.	

	

Medelhög	kvalité	

Barn	som	kan	se	vad	det	är	som	händer	
upplever	mindre	nöd,	ångest,	smärta,	rädsla.	
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USA	 Grupp	2	–	Experimentell:	

Barn	hålls	upprätt	av	en	förälder.	

Datainsamlingsmetod:	

Föräldrar	fyllde	i	en	enkät	där	de	beskrev:	demografisk	info,	
generell	info	om	barnets	tidigare	erfarenhet	av	vården.		

Både	grupperna	fick	lika	vård	i	form	av	IV-katetersättning.	
Sjuksköterskor	fick	hålla	barnets	arm,	kropp	till	den	mån	det	
behövdes.	

Momentet	filmades.	

Analysmetod:	

Forskningsassistenter	granskade	filmerna.	

De	använde	PBSR	(behaviour	rating	scale)	för	att	betygsätta	
barnets	nöd/ångest	(ångest,	rädsla	&	smärta).	

De	jämförde	tre	perioder	i	filmerna:	premoment,	moment	och	
postmoment.		

	

Söderbäck,	M.	

(2012).	

	

Young	(3–5	year-old)	

Att	utforska	och	
beskriva	hur	3–5	
år	gamla	barn	
demonstrerade	
sitt	engagemang	
när	de	tar	del	av	

Inklusionskriterier:	

Barn	3–5	år	gamla	på	en	vårdavdelning	på	ett	sjukhus	

Inga	tidigare	erfarenheter	av	medicinsk	undersökning	på	
vårdavdelningen	som	krävde	venpunktion	

Styrkor:	

Användande	av	citat	

Välbeskrivet	
genomförande	

Barnen	visade	olika	typer	av	engagemang	
under	proceduren	

Undvikande	–	vissa	barn	drog	sig	tillbaka	och	
undvek	kontakt,	och	några	gömde	sig	eller	
lämnade	rummet	



	 34	

children’s	ways	of	
engagement	in	care	
procedures	involving	
venepuncture.	

	

Journal	of	Research	
Nursing,	18(7),	636-
648.	doi:		
10.1177/174498711
1434191	

	

Sverige.	

en	vårdprocedur	
innefattande	
venpunktion	

Exklusionskriterier:	

Kronisk	sjukdom	

Urval:	

16	barn	fick	broschyrer	om	deltagande	av	avdelningens	
ledningssjuksköterska	

Föräldrarna	till	två	barn	avböjde	sitt	deltagande	

Två	ytterligare	barn	dök	aldrig	upp	av	okänd	anledning	

12	barn	deltog	i	studien	

Åtta	killar	och	fyra	tjejer	

Datainsamlingsmetod:	

Hela	förloppet	filmades	då	barnet	fick	information,	vägdes	och	
mättes,	fick	EMLA-kräm	administrerad	samt	under	
venpunktionen.	

Totalt	20	timmars	film	transkriberades	till	text	med	fokus	på	
barnets	kroppsliga	och	verbala	uttryck	

Analysmetod:	

Hela	texten	lästes	igenom	och	sökning	efter	upprepningar	i	
barnens	beteende	genomfördes.	

I	filmen	och	texten	studerades	ansiktsuttryck	under	olika	delar	
av	venpunktionsprocessen.	

Tydlig	datainsamling	
och	analys	

Svagheter:	

Barnens	tidigare	
erfarenheter	av	
vårdprocedurer	var	
okända	för	forskaren	

	

Medelhög	kvalité	

Tvingat	engagemang	–	verbalt	genom	att	
skrika	och	med	kroppsspråk	genom	att	
vända	sig	bort	och	slå	i	luften	

Undergivet	engagemang	–	ett	barn	slutade	
visa	ovilja	och	blev	istället	ledsen	och	låg	
stilla	under	proceduren.	
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Liknande	beteenden	sorterades	i	kategorier.	

Twycross,	A.,	&	
Finley,	A.	

(2013).	

	

Children’s	and	
parents’	perceptions	
of	postoperative	
pain	management:	a	
mixed	methods	
study.	

	

Journal	of	Clinical	
Nursing,	22(21/22),	
3095-3108.	doi:	
10.1111/jocn.12152	

	

Storbritannien.	

Att	utforska	barns	
och	föräldrars	
uppfattning	av	
kvaliteten	av	
deras	
postoperativa	
smärthantering	
på	en	avdelning	
på	ett	tertiärt	
barnsjukhus	i	
Kanada	

Inklusionskriterier:	

Barn	som	genomgick	operation	som	krävde	minst	48	timmar	
inneliggande	postoperativt	

Exklusionskriterier:	

Barn	under	fem	år	

Barn	på	intensivvårdsavdelning	

Barn	som	inte	kunde	kommunicera	verbalt	

Barn	eller	föräldrar	som	sjuksköterskorna	bedömde	var	för	
bekymrade	för	att	delta	

Urval:	

10	barn	blev	tillfrågade	att	delta	

Inget	bortfall	

Datainsamlingsmetod:	

Yngre	barn	gavs	möjlighet	att	rita	och	berätta,	rita	och	skriva	
eller	att	bara	skriva	ner	sin	berättelse	om	deras	postoperativa	
smärtupplevelse.	

Äldre	barn	gavs	möjlighet	att	bli	intervjuade	eller	att	själva	
spela	in	sin	syn	på	upplevelsen	i	en	bandspelare.	

Barn	som	genomgått	käkkirurgi	fick	skriva	ner	sin	respons	med	

Styrkor:	

Mycket	tydlig	
struktur	

Välbeskriven	
datainsamling	och	
analys	

Svagheter:	

Otydligt	
urvalsförfarande	

	

Hög	kvalité	

Två	yngre	barn	hade	svårt	att	förstå	hur	de	
skulle	rita	eller	ville	inte	delta	

NRS	användes	och	fungerade	bra	

Föräldrars	uppfattade	NRS-värde	hos	barnen	
stämde	väl	överens	med	barnets	egentliga	
uppfattning	
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penna	och	papper.	

Intervjuer	genomfördes	semistrukturerat.	

Alla	barn	bads	skriva	ner	sin	värsta	smärtupplevelse	under	de	
första	48–72	timmarna	efter	operationen	mha	NRS-skala.	

Föräldrar	till	barnen	tilldelades	en	enkät	med	frågor	om	hur	
de	upplevt	barnets	smärta	under	perioden	

Analysmetod:	

Barnens	intervjusvar	transkriberades	till	text	

En	innehållsanalys	gjordes	i	fem	steg	

1.	Skapa	och	organisera	data	

2.	Läsa	igenom	texten	och	forma	initialkoder	

3.	Beskriva	den	sociala	miljön,	involverade	personer	och	
händelser	

4.	Analysera	data	för	att	identifiera	uppstådda	teman	

5.	Tolkning	och	skapa	förståelse	för	nya	rön	

Föräldrarnas	enkät	analyserades	genom	undersökning	av	antal	
svar	på	varje	fråga	
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Vagnoli,	L.,	Caprilli,	
S.,	Vernucci,	C.,	
Zagni,	S.,	Mugnai,	F.,	
&	Messeri,	A.	

(2015).	

	

Can	Presence	of	a	
Dog	Reduce	Pain	
and	Distress	in	
Children	during	
Venipuncture?	

	

Pain	Management	
Nursing,	16(2),	89-
95.	doi:	
10.1016/j.pmn.2014
.04.004	

	

Italien.	

Att	undersöka	
effektiviteten	av	
djurassisterad	
intervention	som	
distraktion	för	att	
reducera	barns	
smärta	och	
ångest	innan,	
under	och	efter	
vanlig	
blodprovstagning	

Inklusionskriterier:	

Barn	4–11	år	som	skulle	undergå	rutinmässig	
blodprovstagning	

Barn	födda	i	Italien	med	italienska	som	modersmål	

Exklusionskriterier:	

Barn	med	egen	hund	hemma	

Barn	med	hundskräck	

Urval:	

50	barn	boende	i	eller	i	närheten	av	Florens	valdes	
randomiserat	ut	

25	till	experimentgruppen	och	25	till	kontrollgruppen	

Datainsamlingsmetod:	

Patienterna	observerades	i	tre	steg	

Fas	1	från	barnet	kom	in	till	desinfektering	

Fas	2	från	blodprovet	till	nålen	var	utdragen	

Fas	3	från	bomull	placerades	på	insticksstället	till	barnet	
lämnade	rummet	

För	observation	användes:	

-	OSBD-A	innan,	under	och	efter	blodprovet	för	

Styrkor:	

RCT-studie	

Svagheter:	

Mycket	kortfattad	
urvalsprocess	

Något	otydlig	
struktur	

Ej	beskrivet	om	
bortfall	förekommit	

	

Låg	kvalité	

	

	

Höga	ångestnivåer	ökar	smärtan	och	vice	
versa	
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beteendeobservation	

-	Wong-	Baker	scale	eller	VAS-skala	för	att	mäta	smärta	direkt	
efter	blodprovet	

-	STAI	för	orosbedömning	i	väntrummet	

Serumkortisol	i	plasma	togs	genom	blodprov	i	samband	med	
övriga	blodprov	

Analysmetod:	

Serumkortisol	i	plasma	mättes	enligt	rutin	på	sjukhusets	
laboratorium	

Skillnad	mellan	grupperna	analyserades	med	t-test	och	
Pearsons	korrelationskoefficient	


