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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Under vårdtiden på neonatalavdelning utsätts de för tidigt födda och sjuka 
nyfödda barnen att dagligen för flertalet procedurer som orsakar varierande nivåer av smärta 
och obehag. En förutsättning för att kunna ge barnen en bra smärtbehandling är att känna igen 
hur barnen uttrycker smärta. Tidigare gjorda studier visade att otillräcklig kunskap var ett 
hinder för smärtskattning.   
Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattning och kunskap om samt användande av 
neonatal smärtskattning.  
Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats. Totalt 380 stycken enkäter 
skickades ut, 10 stycken vardera till Sveriges 38 neonatalavdelningar.  
Resultat: I studien deltog 78% (n=29) av Sveriges neonatalavdelningar och 61% (n=226) av 
enkäterna besvarades. Majoriteten av studiedeltagarna (99%) ansåg att neonatal 
smärtskattning var viktigt. Många (72%) upplevde dock att det fanns problem med 
smärtskattning. Det som främst framkom var bristen på tillförlitlighet till 
smärtskattningsskalan, bristande rutiner samt svårigheter att läsa av barnets signaler. Av 
deltagarna ansåg 63% att de hade tillräcklig eller mer än tillräcklig kunskap om 
neonatalsmärtskattning. Det framkom att de sjuksköterskor som ansåg sig ha tillräcklig 
kunskap för att använda skalan korrekt hade en mer positiv inställning till den 
smärtskattningsskala de använde. 
Slutsats: Det finns ett behov av utbildning inom neonatal smärta och smärtskattning för att 
öka sjuksköterskornas kunskap inom detta område. Även tydligare och mer lättillgängliga 
riktlinjer behövs på avdelningarna.  
Nyckelord: Neonatal, Nyfödda, Sjuksköterskor, Smärtskattning, Smärtskattningsskala.  
 
  



 
 

Abstract 
 
Background: During the hospital stay at the neonatal care units premature and sick newborns 
are repeatedly exposed to painful procedures that could inflict various levels of pain or 
discomfort. It is necessary to recognize how the newborn expresses pain to be able to give 
adequate pain treatment. Previous studies show that the lack of knowledge is an obstacle for 
pain assessment. 
Purpose: Nurses perception, knowledge and use of neonatal pain management. 
Methods: The study is an empirical quantitative cross-sectional study with a descriptive 
design. A total of 380 surveys were sent out, 10 each to Sweden’s 38 neonatal care units.  
Results: In this study 78% (n=29) of Sweden’s neonatal care units participated and 61% 
(n=226) of the surveys were answered. Most of study participants (99%) considered the 
neonatal pain assessment was important. However, many (72%) experienced that there were 
problems with pain assessment. The main concern was the lack of confidence in the pain 
scale, lack of routines and difficulties reading the newborn’s signals. Of the participants, 63% 
considered that they had enough or more than enough knowledge about neonatal pain 
assessment. It was found that the nurses who thought they had enough knowledge to use the 
scale correctly had a more positive attitude towards the pain scales they used.  
Conclusion: There is a need for education in neonatal pain and pain assessment to increase 
the nurse’s knowledge in this subject. Clearer and more accessible guidelines are also needed 
in the neonatal care units.  
Keywords: Neonatal, Newborn, Nurses, Pain assessment, Pain assessment scale.  
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1. Bakgrund  
 
1.1 Smärta hos nyfödda barn 
 
Varje år föds ca 110 000 barn i Sverige, 10 % av dessa barn är i behov av neonatalsjukvård av 
olika anledningar (Socialstyrelsen, 2017). Under vårdtiden på neonatalavdelningen utsätts de 
sjuka nyfödda barnen dagligen för flertalet smärtsamma procedurer som orsakar varierande 
nivåer av smärta och obehag (Brummelte et al., 2012; Jeong, Park, Lee, Choi, & Lee, 2014). 
Uppfattningen var under lång tid att nyfödda barns nervsystem inte var utvecklat att uppleva 
smärta. Under 80-talet kom studieresultat som påvisade att nyfödda barn kunde uppfatta 
smärta och sedan dess har forskningsresultaten varit eniga kring detta (Victoria & Murphy, 
2016). Redan så tidigt som när fostret är 20 gestationsveckor finns anatomiska och 
fysiologiska förutsättningar för att uppleva smärta (Van de Velde, Jani, De Buck & Deprest, 
2006). Den omogna hjärnan har välutvecklade sensoriska smärtbanor samt rikligt med 
smärtkänsliga receptorer i jämförelse med vuxna. Dock saknas ännu de nedåtgående 
inhibitoriska nervbanor som minskar smärtupplevelsen. Detta leder till att samma stimuli 
medför en större smärtreaktion hos fostret och det förtidigt födda barnet än hos äldre barn och 
vuxna (Fitzgerald & Walker, 2009).  
 
1.2 Smärta och dess effekter  
 
”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 
möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada” (IASP, 1979). 
 
Ett nyfött barn som utsatts för flertalet smärtsamma och stressande procedurer riskerar att 
drabbas av skador på kort sikt, stressen som barnet utsätts för vid svår smärta har negativ 
påverkan på barnets utveckling. Den akuta smärtan tolkas som ett hot av kroppen och barnets 
stressrespons förblir påverkad även efter att den akuta smärtan upphört (Brummelte et al., 
2012; Grunau, Holsti, & Peters, 2006). Det nyfödda barnet kan även påverkas på lång sikt då 
upprepad eller obehandlad smärta kan leda till ökad smärtkänslighet eller förändrat 
smärtbeteende senare i livet samt även svårigheter med kognitiva förmågor och sociala 
funktioner (Grunau, Holsti, & Peters, 2006). 
 
Indikationer på smärta kan ses genom fysiologiska tecken som exempelvis ökad puls eller 
blodtryck samt genom ändrat beteende hos barnet. Hos de svårast sjuka eller förtidigt födda 
barnen kan smärta visa sig genom utmattning och/eller uttryckslöshet. Svårt sjuka barn har 
inte alltid tydliga smärtsignaler och deras smärta riskerar därför att bli obehandlad (Ranger & 
Gélinas, 2014).   
 
1.3 Smärtskattning 
 
Regelbunden smärtskattning utgör grunden för adekvat och säker behandling av nyfödda och 
sjuka barns smärta. Vårdpersonalen förlitar sig på smärtskattningsskalor i den kliniska 
vardagen, då det saknas instrument för en helt objektiv smärtskattning (Ranger & Gélinas, 
2014). Det är viktigt att vårdpersonal utbildas inom smärta och smärtskattning samt förstår 
vikten av att behandla smärta hos nyfödda. Riktlinjer och dokumentation är förutsättningar för 
att skapa kontinuitet och adekvat behandling av smärta (Thomé da Cruz et al., 2015).  



 
 

Smärtskattning bör genomföras, dokumenteras och bedömas med samma regelbundenhet som 
andra vitalparametrar i samband med vård på en neonatal intensivvårdsavdelning (Barker, 
Spence & Wilson, 2014; Pereira Dames et al., 2016; Thomé da Cruz et al., 2015). 
 
Enligt de svenska riktlinjerna för smärta hos barn och nyfödda ligger ansvaret för att 
smärtskattning sker och dokumenteras hos den som arbetar närmast barnet. Smärtskattningen 
skall också leda till adekvata åtgärder i form av optimerad vårdmiljö, beteendestöd eller 
farmakologisk behandling. Efter utförda åtgärder skall dessa följas upp av en ny skattning för 
utvärdering av given behandling (Svensk barnsmärtförening, 2013).  
 
Faktorer som gestationsålder, vilket typ av smärta som ska skattas (procedur eller pågående) 
och klinisk användbarhet bör vara vägledande vid valet av smärtskattningsinstrument. 
Endimensionella smärtskattningsskalor mäter enbart beteendemässiga smärtsvar medan 
multidimensionella skalor mäter både de beteendemässiga och fysiologiska svaren på smärta 
(Arias & Guinsburg, 2012). De smärtindikatorer som vanligast observeras vid smärtskattning 
är ansiktsuttryck, kroppsrörelser, andning, muskeltonus och gråt (Gradin & Eriksson, 2011).  
I Sverige används bland annat smärtskattningsskalorna PIPP (Premature Infant Pain Profile) 
på förtidigt födda och fullgångna barn eller BIIP (Behavioral Indicators of Infant Pain) på 
förtidigt födda barn för att skatta procedursmärta. För skattning av långvarig smärta används 
oftast ALPS-neo (Astrid Lindgren and Lund Children's Hospitals Pain and Stress Assessment 
Scale for Preterm and sick newborn infants) (Svensk barnsmärtförening, 2013; Gradin & 
Eriksson, 2011).  
 
1.4 Aktuellt kunskapsläge  
 
Trots en medvetenhet om betydelsen av att undvika och behandla smärta hos nyfödda barn 
och trots att det finns flera kliniska riktlinjer publicerade för smärtbehandling så fungerar inte 
smärtbehandlingen inom neonatalvården optimalt. I en studie där 18 länder i Europa har 
jämförts gällande smärtskattning visade det att endast 10% av barnen i studien fick daglig 
smärtskattning. Två tredjedelar av barnen och mer än hälften av alla intuberade barn i studien 
fick aldrig någon skattning av kontinuerlig smärta (Anand et.al., 2017).  
 
Gällande procedursmärta visade en svensk studie att majoriteten av alla sjuksköterskor följde 
gällande riktlinjer för procedursmärta då de använde sockerlösning och beteendestödjande 
åtgärder vid provtagning. Samma studie visade att samtliga neonatalavdelningar i Sverige 
hade riktlinjer för procedursmärta hos nyfödda (Scherman, Johansson, Gradin, van den Berg, 
& Eriksson, 2014). En ökning av riktlinjer på svenska neonatalavdelningar skedde under åren 
1993-1998 (Gradin et al., 2011). I samma studie framkom det även att antalet avdelningar 
som försökt genomföra en mer strukturerad smärtskattning ökade från 3–44% under samma 
period. I en studie där norska och svenska neonatalavdelningar har jämförts gällande riktlinjer 
och skattning av smärta uppgav 86,6% av chefssjuksköterskorna att smärtskattning användes 
på deras avdelning samt att de flesta använde validerade smärtskattningsskalor (Andersen, 
Munsters, Vederhus, & Gradin, 2017). Fler svenska avdelningar än norska uppgav att de 
smärtskattade och att strukturerade skalor användes regelbundet. Den 86,6 procentiga 
förekomsten av riktlinjer i Sverige kan jämföras med Korea där 92,2% av de 141 deltagande 
sjuksköterskorna från 5 neonatala intensiv-vårdavdelningar svarade att det fanns riktlinjer för 
neonatal smärtskattning på deras avdelning men endast 78,7% hade läst riktlinjerna (Jeong et 
al., 2014).  
 



 
 

En förutsättning för att kunna ge barnet en bra smärtbehandling är att känna igen hur barnet 
uttrycker smärta. Det är därför viktigt med kunskap och utbildning inom smärta och 
smärtbehandling. I den tidigare nämnda koreanska studien hade 74,5% av deltagarna fått 
utbildning i smärtskattning (Jeong et al., 2014). En finsk studie visade att sjuksköterskorna 
ansåg sig ha stor kunskap om smärta hos nyfödda och prematurfödda samt vad som kan 
påverka barnets smärtsignaler. Det framkom även att de sjuksköterskor som hade längst 
erfarenhet ansåg att de kunde smärtskatta korrekt utan smärtskala trots att 75% av 
sjuksköterskorna i studien ansåg att smärtskattningsskala var ett viktigt verktyg för att 
bedöma smärta hos barnen (Pölkki et al., 2010). 
 
I en jämförande studie mellan USA och Kina framkom det att majoriteten av deltagarna från 
båda länderna använde smärtskattningsskala och att de kände sig säkra på att de kunde se 
smärtsignaler hos barnet. Mer än hälften av de amerikanska sjuksköterskorna men mindre än 
hälften av de kinesiska sjuksköterskorna tyckte att den smärtskattningsskala som användes på 
deras avdelning var lämplig för nyfödda och att det gav ett korrekt mått på deras smärta. 
Tretton procent av de amerikanska och 6,4% av de kinesiska sjuksköterskorna uppgav brist på 
förtroende till den smärtskattningsskala som användes. I samma studie kunde det konstateras 
att brist på tillit till smärtskattningsskalan kunde vara ett hinder för implementeringen av ny 
kunskap om smärta. Andra hinder kunde vara motstånd till förändring på grund av dålig 
kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor, avsaknad av kunskap, sjuksköterskebrist 
samt rädsla för biverkningar av farmakologiska läkemedel (Cong, Delaney, & Vazquez, 
2013). 
 
Otillräcklig kunskap ansågs i en norsk studie vara ett hinder för smärtskattning. Vidare 
påtalades att otillräcklig smärtskattning i sin tur kunde leda till hinder för behandling av 
smärta. Vårdpersonalen på neonatalavdelningarna i studien uppgav att de hade god eller 
väldigt god kunskap om smärta och smärtbehandling hos nyfödda. I samma studie uppgav 
barnsköterskor och sjuksköterskor att ett hinder för farmakologisk behandling var otillräckliga 
ordinationer för detta (Andersen et al., 2007). I en studie där sjuksköterskornas kunskap 
undersöktes genom en enkät gällande attityder och ett test för kunskap kunde ett samband 
mellan erfarenhet och kunskap ses. De sjuksköterskor som hade mer kunskap om smärta hos 
nyfödda hade också en mer positiv attityd till smärtskattning och behandling av smärta hos 
nyfödda. Av sjuksköterskorna i studien tyckte 90% att det nyfödda barnet hade rätt till korrekt 
smärtskattning och adekvat behandling av smärta. Sjuksköterskorna kunde också se att de 
själva spelade en stor roll i barnets smärtskattning och smärtbehandling (Asadi-Noghabi, 
Tavassoli-Farahi, Yousefi, & Sadeghi, 2014).  
 
Enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson är en tillfredsställelse av de mänskliga 
behoven en förutsättning för patientens hälsa. Dessa behov är till stor del lika för alla 
människor, men de tillgodoses på olika sätt beroende på individens unika situation. I 
Hendersons behovsteori lyfts de viktigaste basala behoven människan har. Dessa basala 
behov är respiration, nutrition, elimination, inta lämplig kroppsställning, sömn och vila, 
lämplig klädsel, bevara normal kroppstemperatur, vara ren och välvårdad, undvika skador och 
faror, uttrycka önskemål och känslor, utöva sin religion, utföra arbete eller skapande 
verksamhet, avkoppling samt att lära. För att tillgodose patientens behov, i detta fall det 
nyfödda barnets, förespråkar hon en relationsskapande vård. Genom relationen blir det möjligt 
för sjuksköterskan att bedöma vilka behov barnet behöver hjälp och stöd med samt 
förutsättningar att tillgodose dessa behov (Henderson, 2006).  



 
 

2. Problemformulering  
 
Flertalet studier visar att smärta på lång och kort sikt har skadliga effekter på det förtidigt 
födda och fullgångna barnet. Därför är det av stor vikt att det finns riktlinjer för regelbunden 
smärtskattning på alla neonatalavdelningar samt att dessa följs. Flera studier visar att det har 
skett en ökning av regelbunden smärtskattning men det påtalas att det ännu finns brister i 
smärtskattningen och smärtbehandlingen hos nyfödda. Därför är avsikten med denna studie 
att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar neonatal smärtskattning. Finns kunskapen om hur 
och varför barnet ska smärtskattas? Används smärtskattning i den utsträckning som 
rekommenderas? Detta för att på sikt öka personalens medvetenhet om vikten av att 
smärtskatta de små barnen regelbundet och på så sätt minska de skadliga effekterna smärtan 
har på barnet både på kort och lång sikt.  

3. Syfte     
 
Att undersöka sjuksköterskors uppfattning och kunskap om samt användande av neonatal 
smärtskattning.  

4. Metod  
 
4.1 Design  
 
Den forskningsdesign som tillämpades var en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv 
ansats.  
 
4.2 Urval 
 
Deltagarna till studien valdes ut genom ett ändamålsenligt urval och undersökningsgruppen 
bestod av tio sjuksköterskor vardera från samtliga 38 neonatalavdelningar i Sverige, d.v.s. 
totalt 380 möjliga svarande. Urvalskriterierna för de inkluderade i studien var sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor/barnmorskor som arbetar på neonatalavdelning. Övrig personal på 
avdelningen så som undersköterskor, läkare, kuratorer, sjukgymnaster exkluderas då studiens 
syfte var att studera sjuksköterskors uppfattning, kunskap om och användande av neonatal 
smärtskattning. Andra exklusionskriterier var studenter samt sjuksköterskor under pågående 
inskolning. Efter svar från en avdelning att de inte vårdade barn med smärtproblematik utan 
mestadels friska barn exkluderades de från studien. Avdelningschefen ombads att dela ut 
enkäterna till sjuksköterskor med blandad erfarenhet av neonatal smärtskattning.  
 
4.3 Datainsamling 
 
För att samla in data användes en egenkonstruerad enkät ( Bilaga 1) som skrevs ut och 
postades tillsammans med informationsbrev både till avdelningschef och studiedeltagare. Med 
enkäterna skickades ett frankerat svarskuvert som de besvarade enkäterna sedan returnerades 
i. Deltagarna hade 14 dagar på sig att besvara enkäten, genom att svara och sända den åter 
godkände de sitt deltagande i studien. Svarstiden förlängdes med ytterligare 14 dagar, detta 
för att försöka minska eventuella bortfall. I samband med den förlängda svarstiden skickades 
ett påminnelsebrev ut till avdelningarna och efter ytterligare en vecka skickades en andra och 
sista påminnelse ut till de som inte svarat. 



 
 

 
Figur 1. Flödesschema över datainsamlingen.

 
 
4.3.1 Enkätutformning 
 
En mindre pilotstudie bestående av tre deltagare, en undersköterska och två 
barnsjuksköterskor som arbetar på en neonatalavdelning gjordes innan studiestart. Det gjordes 
för att se om frågorna var utformade på ett sätt som inte kunde misstolkas eller om det var 
något som saknades. Pilotstudien resulterade i en mindre ändring i ett av svarsalternativen. 
Enkäten bestod av 22 frågor med både öppna- och fasta svarsalternativ. De fasta 
svarsalternativen användes för att deltagarna skulle kunna rangordna på en Likert-skala, med 
stegen 1-5 exempelvis hur deras kunskap om neonatal smärtskattning ser ut, där 1 är 
otillräcklig och 5 är mer än tillräcklig. De öppna svarsalternativen användes sedan för att 
komplettera och exemplifiera de fasta alternativen, exempel på en öppen fråga är hur de fått 
sin kunskap om smärta hos nyfödda.  
 
 
4.4 Analys databearbetning/statistik 
 
Analysen av data har skett i SPSS version 24.0 för Windows (SPSS Inc., Chicago, IL) och 
Excel 2016 (Microsoft Inc, Redmond, WA). Enkätsvaren kodades först in i Excel och 
analyserades sedan i SPSS med deskriptiv statistik. Signifikansnivån sattes till p <0,05. 
Prövning av signifikans gjordes med hjälp av Chi-tvåtest, Kruskal-Wallis och Oneway-



 
 

Anova. De öppna svaren analyserades genom att alla svaren skrevs in i ett Worddokument för 
att sedan gå igenom svaren till varje enskild fråga och hitta gemensamma nämnare. Dessa 
svar användes senare för att exemplifiera resultatet som framkom i SPSS-analysen. Resultatet 
redovisades både i löpande text samt tabellform.   
 
4.5 Etiska överväganden 
 
Eftersom författarna till studien är studenter på avancerad nivå under högskoleutbildning 
behövs inte forskningsetiskt tillstånd (SFS 2003:460). Etiska överväganden gjordes genom 
hela examensarbetet.  
Informerat samtycke tillämpades för att värna om deltagarnas rätt att bestämma om de ville 
delta i studien. Informerat samtycke utgår ifrån den etiska principen om att skydda 
deltagarnas frihet och självbestämmande (Kjellström, 2017). Genom att svara på och skicka 
tillbaka enkäterna lämnade deltagarna sitt samtycke till att delta i studien. Avdelningscheferna 
samt deltagande sjuksköterskor erhöll skriftlig information om studien. Studiedeltagarna 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att de var anonyma. Anonymitet är det 
säkraste sättet för att skydda deltagarna och det innebär att författarna av studien inte kan 
koppla samman deltagaren och dess data (Polit & Beck, 2017). Enkäterna hade ett ID-
nummer som var unikt för varje avdelning, detta för att kunna se vilka avdelningar som 
svarat. Det var endast författarna som visste vilket ID-nummer som tillhörde vilken avdelning 
och inga individuella resultat redovisades. Ifyllda enkäter förvarades på ett säkert sätt så att 
inte obehöriga skulle kunna ta del av materialet. Efter godkänd uppsats kommer allt material 
att förstöras.  

5. Resultat  
 
I denna studie deltog 78% (n=29) av Sveriges neonatalavdelningar och 61% (n=226) av 
enkäterna besvarades. Majoriteten av deltagarna var kvinnor 99% (n=224) och 1 % (n=2) var 
män. Åldersspannet på deltagarna var 22–65 år och antalet arbetade år inom neonatalsjukvård 
varierade mellan 0–42 år. 67% av deltagarna hade någon form av specialistutbildning. Se 
tabell 1 för demografiska data.  
 
 
Tabell 1. Bakgrundsfakta om deltagarna. 

Demografiskdata   n % Minimum Maximum Median medelvärde SD 
Kön Kvinna 224 99      

 Man 2 1      
Ålder    22 65 38 40,2 11,334 

Arbetade år    0 42 7,5 11,6 11,1513 
Specialistutbildning Ja 151 67      

 Nej 75 33      
         

 
 
Avdelningarna klassificerades i olika vårdnivåer utifrån vilken typ av specialistsjukvård som 
de tillhandahåller (se tabell 2). Majoriteten av avdelningarna i studien var vårdnivå 3a (n=20, 
69%) resterande avdelningar var antingen vårdnivå 1 (n=2, 7%), 2 (n=2, 7%) eller 3b (n=5, 
17%). Inget svar inkom från den avdelning som klassificerades som 3c.  
 
 
 



 
 

 
 
Tabell 2. Vårdnivåer 

Nivå 1 
 

Vård av barn födda i gestationsvecka 35–36 som är stabila samt stabilisering av barn 
födda <v.35 som är sjuka till dess att transport till avdelning med högre vårdnivå kan 
ske. 
 

Nivå 2 Specialiserad vård av barn ≥ v.32 eller som väger ≥ 1500 gram, med möjlighet till 
ventilering kortare tid eller CPAP.  
 

Nivå 3a Subspecialiserad intensivvård av barn födda ≥ v.28 eller som väger 1000 gram med 
möjligheter till ventilering.   
 

Nivå 3b Subspecialiserad intensivvård av barn födda <v.28 eller som väger <1000 gram med 
möjligheter till avancerat andningsstöd.  
 

Nivå 3c Som 3b samt ECMO. 
  

Denna tabell är en modifierad version av vårdnivåerna från American academy of pediatrics, levels of neonatal care (2004) 
 
5.1 Sjuksköterskors uppfattning om neonatal smärtskattning 
 
Det flesta sjuksköterskorna (99%) ansåg att neonatal smärtskattning var viktigt. Trots detta 
var det enbart 53% av deltagarna som upplevde stor förbättring av barnets vård med hjälp av 
smärtskattningen, 3% ansåg att barnets vård i minimal utsträckning förbättrades. Den största 
delen av sjuksköterskorna (78%) upplevde att det fanns skillnader i regelbundenheten av 
smärtskattning mellan barn som var i behov av intensivvård och 
intermediärvård/lättvård/samvård. I ett öppet svar framkom det att samvårdsbarn inte 
smärtskattades i lika stor utsträckning då de oftast mådde bättre. Majoriteten av 
sjuksköterskorna (92%) uppfattade att en kombination av ett validerat smärtskattning verktyg, 
den kliniska blicken samt fysiologiska mätvärden var det bästa sättet att se smärtsignaler hos 
barnet. Fem procent tyckte att enbart den kliniska blicken var det bästa sättet att se barnets 
smärtsignaler. Om ett barn uppvisade smärta enligt smärtskattningen uppfattade 71% av 
deltagarna att barnet i viss eller stor utsträckning fick intervention mot smärtan.  
 
En majoritet av sjuksköterskorna (72%) uppfattade att det fanns problem med smärtskattning. 
”Det är inte alltid så lätt, det är väldigt svårt i vissa fall” skrev en av deltagarna.  
De problem som kom fram i de öppna svaren var främst brist på tillförlitlighet till 
smärtskattningsskalan, bristande rutiner samt svårigheter att läsa av barnets signaler.  
 
5.1.1 Brist på tillförlitlighet till smärtskattningsskalan: 
 
Många påpekade att smärtskattningsskalan inte var objektiv, poängen barnet fick kunde skilja 
sig beroende på vilken personal som smärtskattade. ”Eftersom vi gör det efter egen 
observation och erfarenhet så kan det tolkas olika”. Det framkom även att flera upplevde att 
barnet ibland fick höga poäng på smärtskattningsskalan trots att smärta kanske inte förelåg 
utan det kunde vara tecken på något annat. ”Det behövs mycket träning för att uppfatta 
smärtsignaler. Samma ’signaler’ kan ju stå för helt andra saker”.  
 
5.1.2 Barnets signaler 
 
En del beskrev svårigheter att bedöma barnets signaler exempelvis vid sedering eller vid svårt 
sjuka barn som inte orkar uttrycka sin smärta. ”Svårt att avgöra ibland om barnet är 



 
 

avslappnat eller slappt”. Det framkom även att det var svårt att se tecken på smärta när barnet 
var ombonat.  
 
5.1.3 Bristande rutiner 
 
Flera av sjuksköterskorna tyckte att de riktlinjer som fanns på avdelningen var otydliga och 
att smärtskattning inte var implementerat på avdelningen. Detta gjorde att smärtskattningen 
inte användes i det dagliga arbetet. Även bristande kunskap och erfarenhet hos personalen 
gjorde att en korrekt smärtskattning uteblev ”Det finns kunskapsbrister hos personalen och 
det värderas ofta lågt att smärtskatta. Man går mer på känsla”.  
 
5.2 Kunskap  
 
Lite mer än hälften (63%) av sjuksköterskorna uppgav att de hade tillräcklig eller mer än 
tillräcklig kunskap om neonatal smärtskattning. De som hade en specialistutbildning upplevde 
i större utsträckning att de hade tillräcklig kunskap (p = 0,000).  
 
Det vanligaste sättet att skaffa sig kunskap om neonatal smärtskattning var genom någon form 
av utbildning (69%) exempelvis via arbetsplatsen eller sin specialistutbildning. Andra vägar 
till kunskap var genom klinisk erfarenhet (31%) och kollegor (29%) (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Hur deltagarna fått sin kunskap om smärtskattning 

 
 
 
Av deltagarna upplevde 66% att de hade tillräckligt med kunskap för att använda en 
smärtskattningsskala korrekt. 20% var osäkra och 14% tyckte inte att de hade det.  
 
De deltagare som hade svarat att de hade tillräcklig/mer än tillräcklig kunskap om neonatal 
smärtskattning uppfattade sig också i större grad ha tillräckligt med kunskap för att kunna 
använda smärtskattningsskalan korrekt. Sjuksköterskor som svarat att de inte hade tillräcklig 
kunskap om smärtskattning var osäkra på om de hade tillräckligt med kunskap för att använda 
skalan korrekt (P=0.000). 
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5.3 Användande  
Den smärtskattningsskala som användes mest av sjuksköterskorna i studien var ALPS-neo 
(51%), 28% angav att de använde ALPS i någon form men inte specificerat vilken typ av 
ALPS-skala (se tabell 4 för övriga skalor som användes).  
 
 
Tabell 4. Smärtskattningsskalor som användes på avdelningarna 

Smärtskattningsskala n % 
ALPS 64 28 

ALPS 1 21 9 
ALPS 2 5 2 

ALPS neo 116 51 
NABS 1 1 

FLACC 10 4 
Kapacitets skala 1 1 

Comfort neo 4 6 
Ansiktsskala 3 1 

Hospira 1 1 
Vet inte 4 2 

Ingen 17 8 
 
 
Inställningen till skalan som användes på avdelningen var mestadels positiv eller mycket 
positiv (72%). De sjuksköterskor som ansåg sig ha tillräcklig kunskap om smärtskattning var 
mer positivt inställda till den skala de använde (P=0,002). Likväl som att de som hade 
tillräckligt med kunskap för att använda skalan korrekt hade en mer positiv inställning till den 
smärtskattningsskala de använde (p = 0,000), se tabell 5.  
 
Tabell 5. Jämförelse av kunskap att använda smärtskattningsskalan och inställningen till smärtskattningsskalan.  

 
n=206 χ2 p=0,000 
 
Ungefär tre fjärdedelar av deltagarna (74%) uppgav att de använde smärtskattningsskalan 
regelbundet i sitt arbete och 30% flera gånger per pass. Flertalet kommenterade att hur ofta de 
smärtskattade berodde på vilket barn de vårdade. Av de sjuksköterskor som var positivt 
inställda till skalan smärtskattade fler regelbundet jämfört de med som var negativt eller 
neutralt inställda (p=0,003), se tabell 6. 
 
 

Kunskap att 
använda skalan 

Antal Negativ eller neutral 
inställning 

Positiv eller mycket 
positiv inställning 
till skalan 

Total 

Ja Antal  
% i kunskap  
% inställningsgrupper 

27 
18,9% 
46,6 % 

116 
81,1% 
78,4% 

143 
100% 
69,4% 

Nej 
 

Antal 
% i kunskap 
% inställningsgrupper 

13 
56,5% 
22,4% 

10 
43,5% 
6,8% 

23 
100% 
11,2% 

Osäker  Antal  
% i kunskap 
% inställningsgrupper 

18 
45,0% 
31,0% 

22 
55,0% 
14,9% 

40 
100% 
19,4% 

Totalt Antal  
% i kunskap 
% inställningsgrupper 

58 
28,2% 
100% 

148 
71,8% 
100% 

206 
100% 
100% 



 
 

 
 
 
 
 
Tabell 6. Jämförelse av inställningen till smärtskattningsskalan samt regelbunden användning av smärtskattningsskalan.  

 
 
Riktlinjer fanns på avdelningarna enligt 74% av deltagarna i studien, 17% var osäkra på om 
det fanns riktlinjer och 9% uppgav att det inte fanns riktlinjer på deras avdelning. 
På frågan om de riktlinjerna som fanns följdes, fanns kommentarer som ”Jag hoppas det”, 
”Ja, i det stora hela” eller ”Nej eftersom det inte finns riktlinjer än men snart”. Av de 
sjuksköterskor som hade riktlinjer på sin avdelning ansåg 25% att riktlinjerna följdes, medan 
27% ansåg att de inte följdes och 48% är osäkra på om riktlinjerna följdes. Tidsbrist, 
okunskap och slarv ansågs vara bidragande orsaker till att riktlinjerna inte följdes. ”Okunskap 
tror jag är största orsaken till att det inte följs korrekt. Sen tror jag att en annan orsak är att 
man inte fått in det som en rutin”. Även att bristande implementering av riktlinjerna i 
verksamheten ansågs vara en bidragande faktor. ”Okunskap. Dålig förståelse för hur 
riktlinjerna ska efterföljas. Att skriva en riktlinje är lätt men att implementera den och 
efterleva den är mycket svårt”. Riktlinjerna ansågs även vara svårtillgängliga.  

6. Diskussion  
 
6.1 Metoddiskussion  
Kvantitativ metod valdes för att få ett resultat med mer överförbarhet av resultatet än vid 
kvalitativa studier samt ett intresse av att få en bild av hur situationen för smärtskattning ser ut 
på neonatalavdelningarna i hela Sverige. En fördel med kvantitativ metod är möjligheten till 
ett större urval och på så vis nå ut till fler deltagare. Det större urvalet ger mer 
representativitet i det valda ämnet. En annan fördel med den valda metoden är att 
studiedeltagarna är anonyma. Det kan bidra till ärligare svar än vid till exempel en intervju. 



 
 

Dock hade en kvalitativ intervjustudie kunnat bidra med mer djupgående data om 
sjuksköterskors upplevelser om neonatal smärtskattning (Polit & Beck, 2017). 
 
För att få ett så representativt resultat som möjligt om sjuksköterskors uppfattning, kunskap 
och användande av neonatal smärtskattning valde studieförfattarna att skicka ut enkäter till 
alla neonatalavdelningar i Sverige istället för enbart till ett fåtal avdelningar. Urvalet var ett 
ändamålsenligt urval då det inte bedömdes möjligt att tillfråga hela populationen på 
neonatalavdelningarna inom tidsramen för en magisteruppsats. Det ändamålsenliga urvalet 
kunde påverka generaliserbarheten för studien negativt och författarna var medvetna om 
risken med att låta avdelningscheferna välja ut tio sjuksköterskor från respektive enhet. 
Risken bedömdes vara att kunna få insamlingsbias med en över eller underrepresentation av 
olika sjuksköterskor exempelvis, att bara sjuksköterskor med smärta som specialintresse 
tillfrågades. De svarande bedöms utifrån demografiska data vara representativa för 
totalpopulationen då ålder varierade från 22-65 år och antal yrkesverksamma år inom 
neonatalvård varierade från 0-42 år. Vid inmatning och analys av enkäterna sågs också en 
spridning av ålder och yrkesverksamma år inom de svarande avdelningarna.  
 
Till denna studie valdes en egenkonstruerad enkät då inga tidigare validerade frågeformulär 
som kunde besvara studiens syfte hittades. Det är viktigt att tänka på enkätens utformning, om 
frågorna formuleras fel kommer inte insamlade data besvara författarnas frågeställningar. 
Studieförfattarna hade i åtanke när de konstruerade enkäten att den inte skulle vara för lång 
samt ta för lång tid att svara på. Detta för att studiedeltagarna inte skulle tappa intresse att 
svara på grund av enkätens omfattning (Polit & Beck, 2017). Nackdelar med 
egenkonstruerade frågor är svårigheter att utforma frågor som är objektiva och inte speglar 
författarnas förförståelse i ämnet samt även svårigheter att formulera frågor som inte kan 
missförstås. Författarnas förförståelse var att smärtskattning inte utfördes i rekommenderad 
utsträckning och därav kunde detta påverka frågornas utformning att fråga utifrån att riktlinjer 
inte följs.  
 
En mindre pilotstudie genomfördes på tre personer som alla arbetar på neonatalavdelning för 
att se att frågorna var utformade på ett förståeligt och subjektivt sätt (Billhult, 2017). Två av 
deltagarna arbetar som barnsjuksköterskor och en som undersköterska. Dessa tre inkluderades 
i pilotstudien då de var lättillgängliga för författarna att kontakta samt att de har lång 
erfarenhet av arbete inom neonatalsjukvård. Att en undersköterska med lång erfarenhet 
inkluderades i pilotstudien ansågs inte av författarna vara till en nackdel då hon bedömdes ha 
likvärdiga kunskaper om neonatal smärtskattning som de inkluderade sjuksköterskorna. Efter 
genomförd pilotstudie gjordes en mindre ändring i enkäten. I frågan om riktlinjerna för 
smärtskattning och intervention av smärta på avdelningen följs korrekt fanns tidigare ja och 
nej som svarsalternativ, efter en kommentar om att deltagaren var osäker på om riktlinjerna 
följdes av alla lades det till som svarsalternativ.  Genom att genomföra en pilotstudie stärks 
validiteten hos enkäten (Polit &Beck, 2017). Om studien skulle utföras på nytt skulle 
ändringar i enkäten göras. Exempel på ändringar är en följdfråga efter frågan om deltagaren 
uppfattar skillnader i regelbunden smärtskattning hos barn som är i behov av intensivvård 
respektive intermediär/lättvård/samvård. Det skulle vara intressant att veta vilken typ av 
skillnader sjuksköterskorna uppmärksammat. En annan ändring är att byta ut vissa ord i 
svarsalternativen så som ordet ”väldigt” skulle bytas ut mot ”mycket” då detta är ett mer 
passande språkbruk.  
 
Ett etiskt problem kan vara att båda studieförfattarna arbetar på en av neonatalavdelningarna. 
Det skulle kunna påverka frivilligheten att delta då deltagaren kan känna en skyldighet att 



 
 

delta i studien. Även anonymiteten hos deltagarna skulle på den berörda avdelningen kunna 
röjas då studieförfattarna eventuellt kunde känna igen deltagarnas handstilar och 
demografiska data. Då datan som samlades in inte ansågs innehålla känsliga uppgifter valde 
ändå studieförfattarna att inkludera den berörda avdelningen i studien.  
 
Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av statistik analys och rekommenderades att 
använda dataprogrammet SPSS. Det finns andra typer av statistikprogram men dessa 
övervägdes ej att användas då SPSS fanns tillgängligt genom universitetet samt bedömdes 
lämpligt. Analys gjordes initialt med handledning och sedan självständigt. Statistiska test 
utfördes utifrån vilken typ av data som analyserades samt hur många grupper som ingick i 
jämförelsen.  
 
6.2 Resultatdiskussion  
 
Sjuksköterskorna i den här den studien representerade en stor del av de svenska 
neonatalavdelningarna. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att neonatal smärtskattning var 
viktigt samt att de hade god kunskap om smärtskattning av nyfödda barn. Många av 
sjuksköterskorna uppgav att de använde skalan regelbundet och var positivt inställda till den 
smärtskattningsskala som användes. Men trots det fanns en uppfattning att riktlinjerna 
gällande smärta hos nyfödda inte följs samt att det finns problem med smärtskattning såsom 
otillräcklig kunskap och bristande rutiner samt tveksamhet till om smärtskattningsskalan 
mäter det den är avsedd för.  
  
Alla avdelningar hade inte riktlinjer eller implementerade smärtskattningsskalor enligt de 
svarande sjuksköterskorna. I en studie från 2017 där norska och svenska avdelningar jämförts 
uppgav 86,6% av chefssjuksköterskorna att de använde smärtskattningsskala och 84,8% 
dokumenterade smärta regelbundet (Andersen et al., 2017). I Eriksson och Gradins (2011) 
studie uppgav 83% av avdelningarna år 2008 att de försökte smärtskatta regelbundet jämfört 
med 77% år 2003. Det talar ändå för att en utveckling av riktlinjer skett genom åren och att 
den strukturerade smärtskattningen ökat på de svenska neonatalavdelningarna även om denna 
studiens resultat påvisar en något lägre procent än tidigare genomförda studier. Flera 
sjuksköterskor i denna studie från avdelningarna där det i dagsläget inte användes 
smärtskattningsskala uppgav att de var på väg att implementera detta samt att omtag var på 
gång gällande smärtskattning. I denna studie sågs ingen signifikant skillnad gällande vårdnivå 
och i vilken utsträckning riktlinjer fanns. I EUROPAIN studien där enheter från högsta 
vårdnivån jämförts var det endast två av de sex svenska avdelningarna som uppgav att de 
smärtskattade (Anand et al., 2017).   
 
Riktlinjer anses i vissa studier kunna öka möjligheterna för att nyfödda barn skall få en 
korrekt smärtskattning, dock är inte litteraturen enig kring om enbart införande av riktlinjer 
ändrar klinisk praxis samt att nya riktlinjer tar lång tid att implementera i vården (Andersen 
et.al., 2017; Gradin et.al., 2011; Ista, van Dijk, & van Achterberg, 2013; Pölkki, Korhonen, & 
Laukkala, 2017). De internationella och svenska riktlinjerna för neonatal smärtbehandling 
rekommenderar att alla avdelningar ska ha skrivna riktlinjer för smärtskattning och 
behandling av smärta för att säkra bästa möjliga implementering (Anand, 2001; Svensk 
barnsmärtförening, 2013.) 
 
Sjuksköterskors attityd och kunskap om neonatal smärta påverkar i vilken grad de 
smärtskattar enligt gällande riktlinjer (Asadi-Noghabi et.al., 2014). Följsamheten av riktlinjer 
var enligt sjuksköterskorna i denna studie tveksam eller undermålig. Detta trots att 



 
 

smärtskattning av nyfödda ansågs viktigt av nästan samtliga deltagare i studien. Lite mer än 
hälften av sjuksköterskorna ansåg sig ha tillräcklig kunskap om neonatal smärtskanning samt 
även kunskap för att kunna använda smärtskattningsskalan korrekt. Kunskapen påverkade 
inställningen till skalan som blev mer positiv. Detta styrks i en studie där sjuksköterskor 
genomgick en videoutbildning i smärtskattning. Det påvisades att utbildning och kunskap om 
smärtskattningsskalan gjorde att sjuksköterskor blev mer positivt inställda till den skala som 
användes och mer motiverade att använda den (Björn, Pudas-Tähkä, Salanterä, & Axelin, 
2017).  
 
I de öppna svaren uppgav sjuksköterskorna att de var osäkra på om smärtskattningsskalan 
verkligen mäter det som den är avsedd att mäta och lyfte detta som ett problem vid 
smärtskattning trots att en majoritet av sjuksköterskorna uppgett att de var positivt eller 
mycket positivt inställda till den smärtskattningskala de använde. I en studie framkom att mer 
än hälften av sjuksköterskorna från USA uppgav att deras smärtskattningsskala var anpassat 
för nyfödda barn medan mindre än hälften av sjuksköterskorna från Kina ansåg att skalan var 
lämpligt (Cong et al., 2013).   
 
Ur ett teoretiskt perspektiv så är Virginia Hendersons behovsteori fundamental inom 
neontalvård då de förtidigt födda barnen samt de sjuka nyfödda barnen är helt beroende av 
hjälp utifrån för att uppfylla flera av sina basala behov (Henderson, 2006). I normala fall är 
det föräldrarnas ansvar att tillgodose barnets behov men då ett barn är fött för tidigt eller sjukt 
och vårdas på en neonatalavdelning blir det till en början vårdpersonal som har primärt ansvar 
för barnets omvårdnadsbehov tillsammans med föräldrarna. I denna studie upplevde flera av 
sjuksköterskorna att det ibland var svårt att bedöma vilket behov som förelåg hos barnen, trots 
att barnen smärtskattades med smärtskattningskala. Exempel som togs upp var om barnet 
hade smärta eller var hungrigt, slappt eller avslappnat osv. Enligt Ranger och Gélinas (2014) 
finns risker för negativa konsekvenser av obehandlad smärta för barnet om barnets smärta 
misstolkas som någonting annat och ingen intervention görs. Därför påpekar Henderson 
(2006) vikten av relationsskapande vård. Författarna till denna studien tror att en god relation 
mellan sjuksköterska och barn kan leda till tidig upptäckt av tecken på smärta eller förändring 
i aktuell status hos barnet. Genom detta kan både omvårdnads- och farmakologiska åtgärder 
snabbt sättas in och på så sätt minska de negativa effekterna av smärtan. 
 
I en studie lyfts det unika sjukvårdssystemet i Sverige fram med sjukvård som är tillgänglig 
för alla och en utvecklad neonatalsjukvård som en fördel för den neurologiska utvecklingen 
hos de för tidigt födda barnen (Serenius et al., 2013). Men trots tillgång till avancerad 
sjukvård för de för tidigt födda och sjuka nyfödda barnen är det viktigt att sjukvården gör det 
bästa möjliga för att ge barnen de rätta förutsättningarna för optimal neurologisk utveckling 
på både kort och lång sikt. Då behövs en regelbunden smärtskattning och en korrekt 
smärtbehandling likväl som avancerad intensivvård och familjecentrerad vård.   
I Grunaus (2013) studie framkom det att upprepad smärta och stress tidigt i livet var några av 
de många faktorer som kunde påverka de omogna barnets hjärna och leda till försämrad 
neurologisk och kognitiv utveckling. I en litteraturgranskning om långtids-utveckling hos för 
tidigt födda barn framkom att dessa barn i större utsträckning hade problem i skolan, lägre IQ 
samt beteendeproblem. En förklaring till dessa problem hos de förtidigt födda barnen troddes 
vara den stress som den omogna hjärnan utsätts för då den utvecklas extrauterint (Jarjour, 
2015). Samhället behöver vara förberett att ta hand om dessa barn genom resurser i skolan 
och föräldrastöd för att barnen skall få bästa möjliga utveckling även senare i livet. Likväl 
som att vården av för tidigt födda och sjuka nyfödda behöver fortsätta att utvecklas på alla 



 
 

plan inte minst gällande smärta och smärtbehandling (de Jong, Verhoeven, & van Baar, 
2012).  
 
Ungefär hälften av sjuksköterskorna i studien ansåg att barnets vård förbättrades av 
smärtskattning och att barnet fick intervention mot smärta om höga poäng uppkom vid 
smärtskattning. På frågan om hur ofta smärtskattningsskalan användes fanns en spridning 
bland svaren från sjuksköterskorna och många kommenterade att det berodde på vilket barn 
de vårdade hur ofta de använde smärtskattningsskalan. I en studie från Brasilien framkom 
liknande resultat och där de flesta sjuksköterskorna ansåg att smärtskattning var nödvändig 
för att kunna utvärdera barns smärta men enbart 62,7% av sjuksköterskorna använde 
smärtskattningsskala. Vid behandling av smärta uppgav 80,4% av sjuksköterskorna att barnen 
fick smärtlindrande behandling både i form av icke farmakologisk behandling och 
farmakologisk behandling när det var nödvändigt (Costa et al., 2017).  

7. Slutsats  
 
Trots omfattade forskning om nyfödda barns smärta och dess effekter finns ännu inte 
tillräcklig kunskap om detta hos sjuksköterskor verksamma vid svenska neonatalavdelningar. 
Enbart lite mer än hälften av deltagarna ansåg att de hade tillräcklig eller mer än tillräcklig 
kunskap om neonatal smärtskattning. Detta visar att det finns ett behov av utbildning inom 
smärta och smärtskattning då ökad kunskap om smärta kan leda till minskat lidande för de 
barn som vårdas på neonatalavdelning. 
 
Det finns även ett behov av tydligare och mer lättillgängliga riktlinjer för smärtskattning och 
behandling på avdelningarna. De riktlinjerna som fanns följdes inte till fullo, delvis på grund 
av att de var otydliga och inte implementerade på avdelningen. Ett lättillgängligt 
evidensbaserat stöd med tydliga instruktioner skulle kunna öka regelbundenheten i 
smärtskattning hos nyfödda. Trots en positiv inställning till den skala som användes uppgav 
sjuksköterskorna att de kände sig osäkra på om skalan mätte det som den var avsedd för.  
 
7.1 Kliniska implikationer:  
 
Målet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar neonatalsmärtskattning samt 
hur kunskapen och användandet såg ut på Sveriges neonatalavdelningar. Genom att lyfta 
ämnet kan det förhoppningsvis på sikt öka personalens medvetenhet om vikten av att 
smärtskatta de små barnen regelbundet och på så sätt minska de skadliga effekterna smärtan 
har på de för tidigt födda och nyfödda barnen både på kort och lång sikt.  
 
7.2 Vidare forskning:  
 
Förslag till vidare forskning utifrån denna studie skulle kunna vara att replikera designen men 
med ett totalurval av vårdpersonalen på neonatalavdelningarna och på så sätt få ett 
multidisciplinärt synsätt kring neonatal smärtskattning. Genom att göra en kvalitativ studie 
med liknande syfte skulle en djupare bild av sjuksköterskans upplevelser av neonatal 
smärtskattning och behandling kunna tydliggöras. En implementeringsstudie med utbildning 
om smärta och smärtskattning hos nyfödda för vårdpersonal skulle kunna ge vägledning om 
hur riktlinjer bäst införs samt för att se om ökad kunskap leder till mer regelbunden 
smärtskattning. Då bristen på tillförlitlighet till om smärtskattningsskalan verkligen mäter det 



 
 

den är avsedd att mäta, finns ett behov av fortsatt forskning för att finna ett mer objektivt 
smärtskattningsinstrument samt att de skalor som används idag valideras ytterligare.  
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Bilaga 1 - Enkät 

 

Enkätstudie om neonatal smärtskattning 

1. Kön  

� Kvinna 
� Man 
� Annat 

2. Ålder      

3. Antal arbetade år på neonatalavdelning:     

4. Har du någon specialistsjuksköterskeutbildning, i så fall vilken?  

       

 

5. Välj den vårdnivå som bäst stämmer in på din avdelning:  
� Nivå 1  Vård av barn födda i gestationsvecka 35-36 som är fysiologiskt stabila 

stabila samt stabilisering av barn födda <v35 och som är sjuka tills 
dess att transport till avdelning med högre vårdnivå kan ske. 

� Nivå 2 Specialiserad vård av barn ≥ v 32 eller som väger ≥1500gram, med 
möjlighet till ventilering kortare tid eller CPAP. 

� Nivå 3A Subspecialiserad intensivvård av barn födda ≥28 gestationsveckor 
eller som väger  ≥ 1000gram med möjligheter till ventilering. 

� Nivå 3B Subspecialiserad intensivård av barn födda <28 gestationsveckor eller 
som väger <1000gram med möjligheter till avancerat andningsstöd 
samt med tillgång till pediatrisk kirurgi. 

� Nivå 3C Samma som 3B samt ECMO och kirurgi av komplexa medfödda 
hjärtfel. 

� Annan Om avdelningen inte passar någon av de ovan nämnda nivåerna, 
beskriv vilken typ av vård som ges och för vem. 

 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

Attityder och kunskap om smärtskattning:   

6. Hur viktigt uppfattar du att neonatal smärtskattning är?  Ringa in ditt svar på skalan.  

Helt oviktigt 1  2 3 4 5 Väldigt viktigt 

 7. Hur är din kunskap om neonatal smärtskattning?       

Otillräcklig 1  2 3 4 5 Mer än tillräcklig  
 
8. Hur har du fått din kunskap om smärta hos nyfödda? 
      

      

      

       

9. I vilken utsträckning upplever du att barnets vård förbättras av smärtskattning? 

Inte alls 1              2            3           4          5 Stor förbättring  

 

Användande av validerad smärtskattningsskala  

10. Vilken/Vilka smärtskattningsskala/-or används på din avdelning? 

      

      

       

11.  Hur är din inställning till den smärtskattningsskala/-or som används på din 
avdelning? 

Mycket negativ 1  2 3 4 5 Mycket positiv  

12. Använder du smärtskattningsskala regelbundet i ditt arbete? 

� Ja    
� Nej  

  



 
 

13. Om ja, hur ofta?  

� Flera gånger per arbetspass 
� En gång per arbetspass 
� Någon gång i veckan 
� Någon gång i månaden  

14. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att använda en 
smärtskattningsskala korrekt?  

� Ja 
� Nej 
� Osäker 

15. Uppfattar du skillnader i regelbundenheten i smärtskattning hos barn som är i 
behov av IVA respektive intermediär/lättvård/samvård? 

� Ja 
� Nej 
� Osäker  

16. Vilket verktyg tycker du bäst påvisar smärta hos barnen? 

� En validerad smärtskattningsskala 
� Min kliniska blick 
� Fysiologiska mätvärden 
� En kombination av ovanstående 
� Något annat, isåfall vad:________________________ 

17. Upplever du att det finns problem med smärtskattning? 

� Ja 
� Nej  

18. Om ja, vilka problem upplever du?  

      

      

      

      

       

  



 
 

19. Finns det riktlinjer för smärtskattning och intervention av smärta på din avdelning?   

� Ja  
� Nej 
� Osäker 

20. Följs dessa riktlinjer korrekt?  

� Ja 
� Nej 
� Osäker  

21. Om nej, vad gör att riktlinjerna inte följs korrekt?  

      

      

      

      

      

       

22. Om ett barn uppvisar smärta enligt smärtskattning, i vilken utsträckning upplever 
du att barnet får intervention enligt riktlinjer? 

Liten utsträckning 1     2 3 4 5 Stor utsträckning  
 

 


