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____________________________________________________________________________ 

 

Forskning om smärta hos barn började ta fart i mitten på 1980-talet. Innan dess fanns 

uppfattningar av att barn inte upplevde smärta. Resultatet av denna forskning, som fortfarande 

pågår, har långsamt implementerats i praktiken. Först på 1990-talet omsattes dessa resultat i 

praktiken, av att barn ändå kunde känna smärta. Vårdpersonal fick en ökad medvetenhet om 

smärta och smärtskattning hos barn. Olika smärtskattningsinstrument för att bedöma smärta 

hos prematura barn har sedan dess utarbetats, men de tillämpas främst i studiesyfte och 

används bristfälligt i vården. Det finns flera hinder för att smärtskatta, till exempel brist på 

kunskap och barnsjuksköterskors attityd kring smärta. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka barnsjuksköterskors uppfattningar av vilka 

förutsättningar som bör finnas för att smärtskatta prematura barn. Som metod användes 

fenomenografisk forskningsansats där sex barnsjuksköterskor blev intervjuade med öppna 

frågor. Resultatet av studien visar att barnsjuksköterskorna anser att kunskap om smärta och 

smärtbedömning är en av de viktigaste förutsättningarna. Ett lättförståeligt och lättillgängligt 

smärtskattningsinstrument, vårdpersonalens engagemang och familjefokuserad vård är andra 

förutsättningar som bör finnas. För att förbättra smärtskattningen måste först och främst 

kunskapen öka, genom både yrkesutbildning och fortbildning. 
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____________________________________________________________________________ 

 

In the middle of the eighties the research of pain in children increased. Before that there were 

conceptions that children did not feel pain. Results of this research, which is still in progress, 

has slowly been implicated in practice. In the nineties these results were put into practice, that 

children feel pain. The awareness of pain and pain assessment in children increased in nursing 

staff. Pain assessment tools, for judging pain in preterm children, has since then been 

developed. These are mostly used in studies and not enough at bedside. There are many hinder 

in pain assessment, for example lack of knowledge and nurses attitudes to pain. 

 

The aim of the study was to describe pediatric nurses’ conceptions of what conditions that is 

necessary around judging pain in preterm children. A phenomenografic method with an open-

ended questionnaire was used on six pediatric nurses’. The results of the study showed that 

pediatric nurses’ has conceptions that knowledge about pain and pain assessment is the most 

important condition. A pain assessment tool that is easy to understand and accessible, nursing 

staff that is responsive and family centered care is other conditions that is necessary. To 

improve pain assessment nurses’ knowledge needs to increase through different education. 
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INLEDNING 

Att se ett barn uppleva smärta är det förhoppningsvis ingen som vill. Barnsjuksköterskan 

ansvarar för att lindra lidande och förhindra ohälsa (Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 

2008). Ett av barnsjuksköterskans omvårdnadsmål är därmed att undvika smärta. Att bedöma 

smärta hos barn i olika situationer är en av hennes uppgifter och ett smärtskattningsinstrument 

kan då vara en hjälp (Lindh, 2001). Cirka 4 % av alla barn som föds i Sverige varje år föds 

innan 37 fullbordade veckor (Wallin, 2001). Dessa prematura barn uttrycker inte lika tydliga 

reaktioner vid smärta, som fullgångna barn, och en speciell smärtskattning är därför nödvändig 

(Lindh, 2001). Smärtskattningsinstrument som är utarbetade för prematura barn används ändå 

främst i studiesyfte och inte så mycket i vården (Lindh, 2001; Franck & Bruce, 2009). Att med 

hjälp av smärtskattningsinstrument kunna tyda barnets uttryck för smärta är en nödvändighet 

för god smärtlindring och smärtbehandling (Lindh, 2001). 

BAKGRUND 

Smärta som definition 

Begreppet smärta kan definieras på olika sätt, bland annat som en subjektiv sensorisk och även 

som en emotionell upplevelse orsakad av verklig eller möjlig vävnadsskada. Eftersom smärtan 

är subjektiv är självrapportering en viktig faktor (IASP, International Association for the 

Study of Pain, 1986). Denna definition kan dock inte användas på personer med icke verbalt 

språk, till exempel nyfödda barn, då självrapportering inte fungerar. Anand och Craig (1996) 

har formulerat en variant av ovanstående definition som är mer tillämpningsbar på nyfödda. 

De definierar smärta som en förnimmelse som inte kräver någon tidigare erfarenhet och att 

känna smärta är en medfödd förmåga som ska fungera som ett signalsystem för vävnadsskada. 

De beteendeförändringar som kan observeras hos det nyfödda barnet efter smärtstimulering 

kan bedömas som deras sätt till självrapportering (a a). 

Barn och smärta genom tiderna 

När det gäller barns upplevelse av smärta och smärtlindring av barn har det funnits och finns 

fortfarande myter och missuppfattningar. Detta har lett till och leder fortfarande till att smärta 

hos barn inte hanteras optimalt. I slutet på 1960-talet ansågs det att barn under ett år knappt 

kände någon smärta alls. Så sent som i början på 1980-talet fick många barn som opererades 

fortfarande ingen bedövning eller anestesi. Detta berodde på okunskap. Forskning om barn 

och smärta började ta fart i mitten på 1980-talet. Resultat av denna forskning visade snabbt att 

barn och även prematura barn har ett fungerande och utvecklat smärtsystem. Trots dessa 

resultat fanns det fortfarande bristande kunskap om hur detta smärtsystem påverkade barnet. 

Det ansågs inte att nervimpulser kunde fortledas till hjärnbarken på barn under ett år. I början 

på 1990-talet fanns det även teorier om att barn inte hade något smärtminne och att det därför 

inte hade någon betydelse att smärtlindra (Lindh, 2001; Olsson, 2007). Då fanns det inte heller 
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kunskap om att de som utsatts för smärta tidigt i livet kan drabbas av långtidseffekt som till 

exempel beteendestörning och ökad smärtkänslighet. Något som det även fanns teorier om 

under denna tid var att barn tål smärta bättre än vuxna. Detta har under senare forskning 

kunnat motbevisas (Ljungman, 2008).  

Studier gjorda på 1980-talet visar att det då fanns bristande kunskap och endast liten 

medvetenhet hos sjukvårdspersonal när det gällde smärtskattning av nyfödda. En bidragande 

orsak kunde vara att dessa barn inte kan uttrycka sin smärta verbalt utan är beroende av att 

andra upptäcker deras smärta. Forskningen kring att bedöma smärta hos nyfödda barn hade då 

inte kommit igång. I slutet på 1990-talet visar studier att denna medvetenhet började öka och 

smärtskattningen tilltog därmed (American Academy of Pediatrics & Canadian Paediatric 

Society, 2000). 

Orsaker till smärta hos prematura barn 

Prematura barn som vårdas på neonatalavdelning kan uppleva smärta av flera olika 

anledningar. Det kan till exempel vara procedurrelaterad eller sjukdomsrelaterad smärta. 

Barnen måste ofta genomgå olika smärtsamma procedurer som till exempel venpunktion, 

kapillär provtagning, sondsättning, blåspunktion och rensugning av luftvägarna som kan ge 

akut smärta. Prematura barn har större risk att drabbas av olika sjukdomar i 

nyföddhetsperioden, än fullgångna barn, till exempel lungsjukdom, tarmsjukdom, ögonskador 

och infektion. Olika sjukdomar kan ge olika typer av smärta. Om inte smärtan 

uppmärksammas och åtgärdas kan det innebära konstant smärta för barnet under 

sjukdomsperioden (Lindh, 2001; Socialstyrelsen, 2004a).  

Prematura barns sätt att uttrycka smärta 

Prematura barn har svårare att uttrycka smärta. De visar inte lika tydliga reaktioner vid 

smärtstimulering som fullgångna barn och behöver därför speciell smärtbedömning. Till 

skillnad från fullgånga barn, som vid akut smärta kraftfullt drar åt sig armar och ben och sedan 

rör dem fram och tillbaka, kan prematura barn istället förlora tonus och självreglerande 

förmåga (Lindh, 2001). Prematura barn använder sig inte av skrik och gråt vid 

smärtupplevelse i samma utsträckning som fullgånga barn. Vakna barn reagerar mer vid 

smärtstimulering än sovande barn. Då prematura barn sover mycket blir det därför svårare att 

upptäcka smärtupplevelserna. Antalet smärtsamma procedurer ett barn har behövt gå igenom 

minskar barnets smärtreaktion. Även sjukdom påverkar smärtreaktionerna. Då prematura barn 

ofta är sjuka är det ännu en anledning till deras otydliga smärtreaktioner (Johnston, Stevens, 

Franck, Jack, Stremler & Platt, 1999; Gibbins, et.al., 2008). De fysiologiska reaktionerna på 

smärta är generellt desamma hos prematura som hos fullgångna barn, till exempel att 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck ökar. Det blir dock inte lika kraftfulla 

fysiologiska reaktioner hos prematura. De mest prematura barnen kan dock istället reagera 

med andningsuppehåll och sjunkande puls och blodtryck. Smärtreaktionen hos prematura barn 

kan ofta vara fördröjd. Reaktionerna kommer då något senare och inte i samband med den 

smärtsamma händelsen (Gradin, 2001). Olika ansiktsuttryck är det tydligaste sättet att visa 

smärta hos barn med extrem underburenhet, födda tidigare än vecka 28. I en studie 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
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undersöktes hur extremt underburna barns smärtreaktioner var utvecklade. Kroppsrörelser, 

ansiktsuttryck, andnings- och cirkulationspåverkan och kolesterolhalt i saliv undersöktes före, 

under och efter smärtsam procedur. Alla barn var yngre än en vecka och hade redan gått 

igenom flera smärtsamma procedurer. Det visade sig att ansiktsuttryck var den reaktion som 

var mest utvecklad vid smärtstimulering. Varken kroppsrörelser, andnings- och 

cirkulationspåverkan eller kortisolhalt i saliv var lika uttalade, även om dessa också var 

reaktion på smärta (Gibbins, Stevens, Beyene, Chan, Bagg & Asztalos, 2007). 

Smärtskattning av prematura barn 

Att kunna bedöma smärta hos prematura barn är en förutsättning för god smärtlindring och 

behandling. Det krävs olika mycket uppmärksamhet hos barnsjuksköterskan vid denna 

bedömning beroende på vilken orsak till smärta barnet har. Procedurrelaterad smärta, akut 

smärta, är lättare att identifiera och finna orsaken till än vad sjukdomsrelaterad, kontinuerlig, 

smärta är. Barnets smärtreaktioner är inte lika tydliga vid kontinuerlig smärta och är därför 

svårare att uppmärksamma och bedöma (Lindh, 2001). För att kunna bedöma smärta finns det 

numera flera smärtskattningsinstrument som är utarbetade för att användas på barn som vårdas 

på neonatalavdelning. Dessa instrument är främst ämnade för akut smärta. Forskning visar 

dock att dessa fortfarande används bristfälligt i vården, utan nyttjas främst i studiesyfte 

(Gradin, 2001; Lindh, 2001; Franck & Bruce, 2009). En anledning till detta kan vara att det 

inte finns tillräckligt med bevis för att smärtskattning verkligen förbättrar barnets 

smärtlindring och smärtbehandling (Franck & Bruce, 2009). 

 

Ett av de vanligaste smärtskattningsinstrumenten som används på både fullgångna och för 

tidigt födda barn är PIPP, Premature Infant Pain Profile (Stevens, Johnston, Petryshen & 

Taddio, 1996). Detta instrument är det enda som tar hänsyn till gestationsålder i 

smärtbedömningen. Med hjälp av denna kan akut smärta bedömas utifrån sju olika indikatorer. 

Den första indikatorn är gestationsålder där högsta poäng ges till dem som är 28 veckor eller 

mindre och där lägsta poäng ges till dem som är 36 veckor eller mer. Vakenhetsgrad är den 

andra indikatorn, där högsta poäng ges till dem som sover tyst. Lägsta poäng ges till dem som 

är aktivt vakna. Observationen av vakenhetsgraden sker under 15 sekunder. På grund av att ett 

för tidigt fött barn har svårare att visa smärta får de, även om de är sovande, en högre 

totalpoäng. Den tredje indikatorn är hjärtfrekvens där en ökning av den normala 

hjärtfrekvensen observeras under 30 sekunder och poängsätts. Saturationsförändring är den 

fjärde indikatorn där minskningen av saturationen poängsätts. De tre sista indikatorerna är 

rynkande ögonbryn, ihopknipna ögon och näs-läpp fåra där observation av barnet sker i 30 

sekunder och en procentuell uträkning sker över hur länge barnet visat dessa indikatorer. Varje 

indikator poängsätts mellan 0 och 3 poäng, där totalpoängen är 21, vilket ger ett mått på 

barnets smärta. Om barnet får en totalpoäng på 6 eller mindre räknas det som ingen eller 

minimal smärta. Vid en totalpoäng på 12 eller mer motsvarar det måttlig till svår smärta 

(Stevens et.al., 1996; Gradin, 2001). En annan skala som används både på fullgångna och för 

tidigt födda barn är NFCS, Neonatal Facial Coding System. Denna skala används vid akut 

smärta. Den innebär att tio olika ansiktsuttryck observeras hos barnen. Ansiktsuttrycken är 

rynkade ögonbryn, ihopknipna ögon, näs-läpp fåra, öppna läppar, vertikal munsträckning, 
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horisontell munsträckning, putande läppar, spänd tunga, darrande haka och framstickande 

tunga. Varje reaktion får antingen 0 eller 1 poäng, det vill säga om reaktionen förekommer 

eller inte förekommer. När det gäller framstickande tunga, betyder det för ett fullgånget barn 

ingen smärta och räknas då inte med i totalpoängen. Detta gör då att prematura barn kan få 

max 10 poäng och fullgångna barn kan få max 9 poäng. Trots att instrumentet endast tittar på 

barnets ansiktsuttryck så ger det en hög tillförlitlighet vid smärtskattning (Grunau, Oberlander, 

Holsti & Whitfield, 1998). 

 

En skala som ännu inte är utvärderad för att kunna användas i vården är ALPS, Astrid 

Lindgrens Hospital Pain Scale. Under våren 2009 presenteras en utvärdering av den (Larsson, 

2009). Det finns tre olika ALPS-skalor, ALPS 0, ALPS I och ALPS II. De är anpassade utifrån 

vilken ålder barnet har. ALPS 0 är det smärtskattningsinstrument som används både vid 

kontinuerlig och långvarig smärta hos prematura barn. Där bedöms barnet utifrån fem olika 

indikatorer, vilka är ansiktsuttryck, andningsmönster, extremitetstonus, hand- och fotrörelser 

och aktivitet. Varje indikator ger 0-2 poäng. För att få 0 poäng på de olika indikatorerna ska 

det prematura barnet vara avslappnad i både ansiktet och kroppen och andas lugnt. Om barnet 

i stället visar ett spänt eller utmattat ansiktsuttryck, ansträngd andning, slapp eller spänd 

kropp, knutna händer eller tår och ihållande motorisk oro, ger det 2 poäng för varje indikator. 

Hand och fot kan vara svår att bedöma då barnet är omstoppat. Då får barnssjuksköterskan 

bedöma i relation till barnets övriga beteende. Om barnet får sammanlagt 3 poäng eller mer 

görs en stödjande åtgärd enligt observationsmetoden NIDCAP, Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program, och en ny smärtskattning görs inom fem 

minuter efter att åtgärden är utförd. Om då barnet fortfarande får över 3 poäng ska barnet 

fortsätta smärtskattas var femte minut. Samtidigt ska eventuell smärtlindring övervägas 

tillsammans med den ansvarige läkaren (Smärtbehandlingsenheten för barn, 2008).  

 

För att smärtskattningen ska bli så trovärdig och optimal som möjligt underlättar det om 

barnsjuksköterskan har god kännedom om det aktuella instrumentet. Barnet som ska 

smärtskattas behöver vara väl känt av barnsjuksköterskan och hon bör smärtskatta barnet ofta 

under vårdtiden. Detta för att smärtpoängen då sätts i relation till just det barnet (Lindh, 2001). 

Hinder för att smärtskatta 

Det finns en del faktorer som kan orsaka hinder i smärtskattningen. Något som kan vara ett 

stort hinder är brist på kunskap och utbildning. Varken i sjuksköterske- eller 

barnsjuksköterskeutbildningens läroplaner finns det krav på undervisning i smärta hos barn 

(UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker, 2007). Hur omfattande denna undervisning 

om smärta är skiljer sig mellan olika lärosäten. Detta innebär att det finns en risk att många 

barnsjuksköterskor som arbetar med prematura barn inte har rätt kunskap för att på ett optimalt 

sätt utföra smärtskattningen (Kristensson-Hallström & Elander, 2001). I en finsk studie fick 

barnsjuksköterskor svara på öppna frågor om deras kunskap och erfarenheter om smärta, 

smärthantering och smärtskattning av prematura barn. Resultatet visade att ungefär hälften av 

barnsjuksköterskorna ansåg att deras kunskap var bristfällig. Nästan alla av 

barnsjuksköterskorna påpekade att de behövde mer kunskap om smärta och smärtskattning 
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och även om smärtlindring av prematura barn. Resultatet visade även att av den kunskap 

barnsjuksköterskorna hade om smärta hos prematura barn hade 75 % av kunskapen 

uppkommit från arbetslivserfarenhet, 39 % från litteratur, 24 % från internutbildningar och 21 

% från andra barnsjuksköterskor och läkare. Endast 16 % hade hämtat sin kunskap från 

sjuksköterskeutbildningen (Halimaa, Vehviläinen-Julkunen, & Heinonen, 2001). Andra hinder 

för att smärtskatta kan vara svårighet att förstå instrumenten och att få in smärtskattningen 

som en rutin i vården (Lindh, 2001).  

 

Sjuksköterskors attityd och egna åsikter kan vara ett annat hinder. I vården använder 

sjuksköterskor ofta sina egna värderingar och egen inställning när det till exempel gäller 

smärtskattning och smärtlindring, vilket kan påverka arbetet och de beslut som ska fattas. Om 

sjuksköterskan anser att smärta endast delvis kan lindras hos den aktuella patienten, prioriterar 

hon troligtvis inte smärtskattningen så högt. Sjuksköterskors attityd kan påverkas av den 

erfarenhet och kunskap de har om smärta och smärthantering (Salanterä, 1999; Kristensson-

Hallström & Elander, 2001).  

 

Föräldrar som inte medverkar av olika anledningar kan vara ett annat hinder. Om inte 

föräldrarna är nära barnet och därmed inte lär känna barnet och kan tyda dess signaler 

ordentligt, kan det leda till svårigheter i smärtskattningen. Även om det är barnsjuksköterskan 

som ska göra själva smärtskattningen kan den ändå bli bristfällig om föräldrarna inte är 

närvarande. För barnsjuksköterskan kan det ibland vara svårt att upptäcka vissa förändringar 

hos barnet, då hon inte har samma möjlighet att lära känna det specifika barnet, som 

föräldrarna har. Om föräldrarna tillbringar mycket tid med sitt barn och har lärt känna sitt barn 

är det därmed ofta de som upptäcker att barnet har besvär. Föräldrarna litar ofta mycket på 

vårdpersonalen och tror att deras barn får rätt smärtlindring, medan det egentligen borde lita 

mer på sig själva och deras förmåga att bedöma deras eget barns smärta (Kristensson-

Hallström & Elander, 2001).  

Sätt att förhindra och lindra smärta 

Genom att smärtskatta barn är det lättare att förhindra smärta och lindra redan uppnådd 

smärta. Ett sätt som kan bidra till att minimera smärta hos prematura barn är 

observationsmetoden NIDCAP. Detta är en utvecklingsstödjande metod och målet med den är 

att främja till en så optimal utveckling hos barnet som möjligt. Omvårdnadsåtgärder, 

behandlingar och miljön runt barnet kan påverka utvecklingen. Regelbundna observationer i 

samband med vårdhandlingar görs på barnet för att ta reda på var i utvecklingen barnet 

befinner sig och hur barnet hanterar situationen. Detta för att kunna ge individualiserad vård 

utifrån barnets dygnsrytm och mognadsgrad. Observationer görs för att upptäcka barnets 

reaktioner när det gäller andning, cirkulation, rörelser, vakenhetsgrad, uppmärksamhet och 

förmåga till att hantera sinnesintryck. Med hjälp av NIDCAP går det att hitta en balans mellan 

nödvändiga omvårdnadsåtgärder och barnets känslighet för störningar. Åtgärderna bör vara så 

få som möjligt och de bör utföras då barnet är som mest mottaglig, utifrån barnets dygnsrytm, 

mognadsgrad och känslighet. Detta för att minimera smärtupplevelsen och för att utnyttja 

barnets egen förmåga att hantera smärtan. Genom att använda NIDCAP främjas barnets 
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förmåga att klara av miljön och vården och barnets självregleringsförmåga försöker utnyttjas 

(Kleberg & Westrup, 2008). Observationsmetoden NIDCAP är inte bara en 

utvecklingsstödjande metod utan används även för att främja en familjecentrerad vård. 

Föräldrarna bör även de ses som vårdtagare, inte bara barnet, för att underlätta samspelet och 

anknytningen mellan föräldrar och barn. Detta även för att främja barnets mognad och 

tillfrisknande. Ett mål är även att föräldrarna ska lära sig lämpliga metoder för att vårda sitt 

barn utifrån de anpassningar som måste göras av det prematura barnet. Alla 

neonatalavdelningar bör eftersträva en miljö där en förälder har möjlighet att bo med sitt barn. 

Denna miljö bör vara utformad så att barnet är lättillgängligt för föräldrarna. Kontakt med 

hjälp av hud mot hud ska eftersträvas och om detta inte är möjligt ska föräldrarna på annat sätt 

kunna lära känna sitt barn. Detta till exempel genom att ändå kunna se och ta på sitt barn så 

mycket som möjligt. Föräldrarna kan då lättare tyda sitt barns signaler och beteende och de 

blir en del i vården av sitt prematura barn och även en resurs vid smärtskattningen (Kleberg & 

Westrup, 2008; Westrup, 2007). 

 

Det finns olika sätta att minska smärtupplevelserna hos prematura barn som vårdas på 

neonatalavdelning. Att barnet får ligga hud mot hud med en av föräldrarna är ett sätt att lindra 

akut smärta. En studie visar att prematura barn som ligger hud mot hud under procedurer som 

till exempel kapillära hälstick visar mindre obehag och smärta än de som genomgår hälstick 

liggandes i sängen. Den genomsnittliga gråtlängden under och efter proceduren blev längre 

hos de barn som inte låg hud mot hud. Hos de barn som låg hud mot hud blev hjärtfrekvensen 

lägre under proceduren (Castral, Warnock, Leite, Haas & Scochi, 2007).  

 

Ett annat sätt att lindra smärta kan vara med hjälp av sockerlösning. Endast en liten dos 

sockerlösning per oralt kan ge en tillräcklig smärtlindrande effekt på prematura barn. I en 

studie undersöktes sockerlösningens smärtlindrande effekt vid blodprovtagning hos prematura 

barn. En grupp fick sockerlösning och en grupp fick sterilt vatten. Det visade sig att barnen i 

den grupp som fick sockerlösning hade lägre smärtpoäng än barnen i den andra gruppen 

(Carbajal, Lenclen, Gajdos, Jugie & Paupe, 2002). Resultat från andra studier visar att 

kombinationen av sockerlösning och napp ger en ännu bättre smärtlindrande effekt än att bara 

få sockerlösning (Gibbins, Stevens, Hodnett, Pinelli, Ohlsson & Darlington, 2002). Att 

kombinera två olika smärtlindrande metoder oavsett vilka metoderna är har visat sig ge bättre 

smärtlindrande effekt än att endast använda sig av en metod. Kombinationen av att ge 

sockerlösning med samtidig sondmatning ger bättre smärtlindrande effekt än om de används 

var för sig (Storm & Fremming, 2002).  

 

Två andra metoder som även kan vara smärtlindrande för prematura barn är att linda in barnet 

i till exempel en bomullsfilt eller att bara hålla om genom att stödja barnets armar och ben 

nära kroppen så att barnet behåller en ihopkrupen ställning. Denna position ska då efterlikna 

den intrauterina miljön. På grund av prematura barns omogna nervsystem har de ett bristande 

självregleringssystem när de utsätts för smärtsamma ingrepp. De har svårare att själva hantera 

smärta. Genom att bli inlindad eller omhållen kan barnet lättare kontrollera stressen som blir 

av ett smärtsamt ingrepp. De åtgärder som gör att barnet känner trygghet minskar upplevelsen 

av smärta. Både att bli inlindad med filtar och att bli omhållen ger liknande smärtlindring och 

är bra metoder att använda vid akut smärta (Huang, Tung, Kuo & Chang, 2004). 
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Följderna av smärta 

Något som ännu inte genomsyrar barnsjuksköterskors kliniska arbete är att smärta som 

upplevs tidigt i livet kan förorsaka negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Vid 

smärtreaktioner frisätts stresshormoner i kroppen. Detta leder bland annat till ökad 

nedbrytning av vävnad, sämre sårläkningsförmåga och sämre immunförsvar vilket i sin tur 

leder till större infektionsrisk och längre sjukhusvistelse (Ljungman, 2008). Det stresspåslag 

som blir i kroppen under pågående smärta påverkar andning, cirkulation, tarmfunktion och 

tillväxt. Det sympatiska nervsystemet aktiveras och andningen blir mer oregelbunden och ytlig 

och kan leda till apné, sämre gasutbyte och till slut syrebrist. Vid smärta stiger ofta puls och 

blodtryck men hos de mest prematura barnen kan puls och blodtryck istället sjunka och leda 

till bradykardi vilket kan påverka genomblödningen till kroppens vitala organ och leda till 

syrebrist. När det sympatiska nervsystemet är aktiverat minskar även tarmens peristaltik vilket 

leder till långsam passage av mat och avföring vilket i sin tur kan leda till kräkningar, 

matretentioner, minskad aptit, förstoppning och viktnedgång (Lindh, 2001). Andra 

anledningar till att förebygga och behandla smärta är att förhindra smärtans långtidseffekter. 

Prematura barn som varit med om upprepade smärtsamma procedurer kan senare i livet 

drabbas av beteendestörning, emotionella problem och självdestruktivt beteende 

(Socialstyrelsen, 2004b; Grunau, Holsti & Peters, 2006). I en studie av Levy-Shiff et.al. 

(1994) undersöktes barn som fötts för tidigt gällande känslomässiga och beteendemässiga 

faktorer i 13 till 14 års ålder, jämfört med lika gamla barn som fötts fullgångna. Barnen fick 

själva fylla i formulär om deras känslomässiga och beteendemässiga tillstånd, med olika 

svarsalternativ. Det visade sig att barnen som fötts för tidigt hade mer oro och depression, var 

mer aggressiva och hade ett mer störande beteende både hemma och i skolan. De hade 

dessutom lägre självförtroende jämfört med de barn som fötts fullgånga (a a). Forskning visar 

att prematura barn med extremt låg födelsevikt hade vid en ålder på fyra till fem år högre 

tendens för psykosomatiska besvär, i jämförelse med fullgångna friska barn. Barnen med 

extrem låg födelsevikt hade en lång sjukhusvistelse som nyfödd, med upprepade 

omvårdnadsåtgärder som kunde upplevas som smärtsamma (Grunau, Whitfield & Petrie, 

1994). I en annan studie visar resultat att prematura barn har en ökad smärtkänslighet senare i 

barndomen och tonåren jämfört med barn som fötts fullgångna, som inte är lika smärtkänsliga 

senare (Buskila, Neumann, Zmora, Feldman, Bolotin & Press, 2003). 

Barnsjuksköterskans ansvar 

Som barnsjuksköterska finns det flera styrdokument att följa när det gäller omvårdad av barn. 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska hon uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt det går lindra detta genom adekvata 

omvårdnadsåtgärder. Hon ska kontinuerligt följa upp patientens tillstånd efter undersökningar 

och behandlingar, uppmärksamma förändringar och motverka komplikationer i samband med 

sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). I kompetensbeskrivningen som är 

utarbetad för barnsjuksköterskor står beskrivet att hon ska anpassa undersökningar och 

provtagningar till det enskilda barnet och kunna ge adekvata omvårdnadsåtgärder för att lindra 

obehag i samband med procedurer och därmed främja hälsa och förebygga ohälsa 

(Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 2008). Barnsjuksköterskor ska arbeta utifrån Förenta 
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Nationernas konvention om barnets rättigheter, FN’s barnkonvention. I kapitel 3 beskrivs att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet och att barnet ska få sådan omvårdad som behövs 

för dess välfärd (Hammarberg, 2003). Nordisk förening för sjuka barns behov, NOBAB, som 

är utformad efter FN’s barnkonvention, beskriver bland annat att den vårdpersonal som har 

ansvar för barnets vård och behandling ska ha utbildning och kompetens så att de fysiska och 

psykiska behoven hos barnet kan bemötas och tillfredsställas (NOBAB, 2005).  

 

Omvårdnadsteoretikern Kristen Swanson har utvecklat en omvårdnadsmodell som går att 

tillämpa inom neonatalvård. Enligt henne har barnsjuksköterskan ansvar att följa fyra 

grundläggande vårdprocesser när det gäller att vårda prematura barn. Dessa vårdprocesser 

innebär; att ge omvårdnad, att knyta an, att hantera ansvar och att undvika ohälsa. Alla som 

vårdar barnet, både barnsjuksköterskor och föräldrar, involveras i alla vårdprocesser. Alla 

vårdprocesser är lika viktiga och går in i varandra. När det gäller till exempel smärtbedömning 

och smärthantering ingår dessa i alla vårdprocesser. I vårdprocessen som handlar om att ge 

omvårdnad ingår bland annat att barnsjuksköterskan har ett ansvar att ha rätt kunskap om 

barnets fysiska besvär och vad detta innebär för barnet och vad det kan ge för konsekvenser nu 

och senare. Här ingår också, enligt Swanson, att som barnsjuksköterska underlätta de 

skrämmande och obehagliga händelser som barnet behöver gå igenom. Föräldrarna är inte 

bara vårdare för deras barn utan är även de vårdtagare. Detta innebär att barnsjuksköterskan 

har ansvar för att försöka öka föräldrarnas självförtroende och få dem att känna att de har 

kapacitet att ta hand om sitt barn och kunna tyda dess signaler. I den andra vårdprocessen, som 

innebär att knyta an, har barnsjuksköterskan ett ansvar att bekanta sig med barnet och komma 

det närmare för att förstå dess beteende i olika situationer. I den tredje vårdprocessen, som 

Swanson kallar att hantera ansvar, måste barnsjuksköterskan ha självkännedom och vara 

medveten om hennes egna förmågor och när hon bör be om hjälp. Barnsjuksköterskan bör 

även våga släppa taget om barnet och ge föräldrarna utrymme i vården och lita på dem och 

deras förmåga. Att undvika ohälsa, som är den fjärde vårdprocessen, innebär att 

barnsjuksköterskan så långt det är möjligt ska förhindra negativa konsekvenser för barnet både 

på kort och lång sikt (Swanson, 1990). 

Problemformulering 

Utifrån tidigare forskning som redovisas i bakgrunden kan prematura barn uppleva smärta av 

olika anledningar. Om smärtlindring inte ges kan det ge olika följder. För att kunna ge adekvat 

smärtlindring krävs god smärtskattning. Det finns flera olika smärtskattningsinstrument och 

även andra förutsättningar, men forskning visar på att de används bristfälligt inom vården. 

Detta trots att barnsjuksköterskor har ett ansvar i att förhindra och lindra smärta och undvika 

negativa konsekvenser för barnet. Flera studier visar på att det även finns en del hinder för att 

smärtskatta, men studier som belyser barnsjuksköterskors uppfattningar av vilka 

förutsättningar som behöver finnas för att smärtskatta saknas för närvarande. Därför utförs 

denna studie, för att komma fram till vilka faktorer som barnsjuksköterskor behöver sträva 

efter för att förbättra smärtskattningen. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva barnsjuksköterskors uppfattningar av vilka förutsättningar 

som bör finnas för att smärtskatta prematura barn som vårdas på neonatalavdelning. 

METOD 

Fenomenografisk forskningsansats 

Den kvalitativa metoden fenomenografisk forskningsansats har använts för att kunna uppnå 

studiens syfte och för att analysera insamlad data. Denna forskningsansats innebär att beskriva 

och urskilja varierande uppfattningar hos människor av ett erfaret fenomen (Marton, 1981; 

Marton & Booth, 2000). Begreppet uppfattning, som är ett av fenomenografins huvudsakliga 

begrepp, kan beskrivas som ett sätt att bedöma och betrakta något utifrån den kunskap 

människan samlat på sig genom livet. Kunskaperna förändras med tiden vilket innebär att även 

uppfattningarna av olika fenomen förändras (Alexandersson, 1994). Ett annat begrepp som är 

väsentligt inom fenomenografin är begreppet erfarenhet. Uppfattningarna ser olika ut 

beroende på vilken erfarenhet som finns av fenomenet. Variationer av uppfattningar kan 

därmed urskiljas då det finns variationer av erfarenheter (Marton & Booth, 2000). Inom 

fenomenografin delas fenomenet och uppfattningarna in i två aspekter, vad- och hur-aspekten, 

där själva fenomenet som undersöks benämns vad-aspekten och uppfattningarna, alltså tankar 

kring fenomenet, benämns hur-aspekten. Hur-aspekten formas utifrån tidigare erfarenheter. 

Det måste finnas erfarenhet kring vad-aspekten för att hur-aspekten ska kunna utvecklas 

(Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). I denna studie är det fenomenet smärta och 

smärtskattning hos prematura barn som vårdas på neonatalavdelning som är vad-aspekten. 

Hur-aspekten är hur undersökningspersonerna, barnsjuksköterskorna, uppfattar vilka 

förutsättningar som bör finnas för att smärtskatta dessa barn. 

Förförståelse 

Den kunskap och erfarenhet författarna har tidigare, av fenomenet som ska studeras, kallas 

förförståelse. Denna förförståelse kan påverka analysarbetet och resultatet av studien. För att 

öka trovärdigheten av studien är det av betydelse att identifiera förförståelsen (Alexandersson, 

1994). Författarna hade tidigare kunskap om att prematura barn kan uppleva smärta och hur 

smärtan kan lindras men mindre förförståelse fanns om sättet att smärtskatta dessa barn. En av 

författarna arbetar inom barnsjukvård, men inte på neonatalavdelning. Den andra författaren 

har ingen erfarenhet av att vårda barn på sjukhus.  
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Genomförande 

Deltagare 

Det är viktigt att enligt den fenomenografiska forskningsansatsen göra urvalet så att 

undersökningsgruppen har så varierande uppfattningar som möjligt. Vid en alltför homogen 

grupp finns det annars risk för att studiens resultat blir bristfälligt. Det är därför av betydelse 

att välja undersökningspersoner med olika ålder, erfarenheter och bakgrund, för att få variation 

av uppfattningar (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). Ett strategiskt urval gjordes 

utifrån barnsjuksköterskornas erfarenhet. För att delta i denna studie var inklusionskriterierna 

att barnsjuksköterskorna skulle ha olika lång erfarenhet inom neonatologi men att de skulle ha 

arbetat i minst två år med prematura barn. Sex stycken barnsjuksköterskor från en och samma 

neonatalavdelning, vid ett länssjukhus i södra Sverige, deltog i studien. Varje år vårdas drygt 

200 barn där, varav cirka hälften av dessa är prematura. Alla som deltog i studien var kvinnor 

och var mellan 32 och 57 år. Medianåldern var 40 år. Deras erfarenhet av att vårda prematura 

barn var mellan 5 ½ och 30 år, en medianlängd på 11 ½ år. De hade arbetat som 

specialistutbildad barnsjuksköterska mellan 2 och 23 år, en medianlängd på 10 ½ år. 

Vårdenhetschefen valde ut lämpliga undersökningspersoner utifrån inklusionskriterierna.  

Etiska överväganden 

Hänsyn till forskningsetiska principer måste tas för att en studie ska kunna genomföras. Detta 

utförs genom att undersökningspersonerna får information om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt, att de får avbryta utan motivering när som helst och att intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt (Kvale, 1997; Helsingforsdeklarationen, 2008). Vederbörande 

verksamhetschef och vårdenhetschef fick först denna information via brev (bilaga 1 till 2) och 

godkände studien skriftligen. Efter att vårdenhetschefen valt ut lämpliga 

undersökningspersoner fick dessa samma information om studien via var sitt brev (bilaga 3). 

Samtliga undersökningspersoner kontaktades för att få reda på om de förstått informationen. 

De undersökningspersoner som var intresserade fick sedan skicka tillbaka ett skriftligt 

samtycke till att delta i studien.  

Intervju 

En datainsamlingsmetod inom fenomenografin är intervju. Syftet med intervju är att få en 

redogörelse för undersökningspersonernas omvärld i avsikt att tyda dennes uppfattning av ett 

fenomen. En intervjuguide (bilaga 4) utformades innan intervjuerna påbörjades. En 

barnsjuksköterska som inte skulle delta i studien fick titta på frågorna i intervjuguiden för att 

se om de var förståeliga. En av frågorna behövde därefter formuleras om på grund av 

otydlighet. Varje undersökningsperson valde tid och plats för intervju. Intervjuerna startade 

med att informationen som tidigare angetts i breven upprepades muntligt. Det gavs möjlighet 

för undersökningspersonen att ställa frågor innan intervjun började, något som Kvale (1997) 

anser är viktigt. Intervjun fortsatte sedan med hjälp av intervjuguiden som först innehöll 

strukturerade frågor, som enligt Alexandersson (1994) och Marton (2000) kan hjälpa den som 

intervjuar att få en bild av undersökningspersonen och dennes bakgrund. Här fick 
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undersökningspersonen berätta om dennes ålder, hur länge hon arbetet som sjuksköterska och 

barnsjuksköterska och hur lång erfarenhet som fanns av prematura barn. Efter att de 

strukturerade frågorna var avslutade spelades intervjuerna in på band för att sedan skrivas ut 

ordagrant. Intervjun fortsatte med några öppna frågor, som hade formulerats i intervjuguiden. 

Dessa hade inte några fasta svarsalternativ utan gav undersökningspersonerna möjlighet att 

själva tolka innehållet i fenomenet. Undersökningspersonerna fick berätta om sina erfarenheter 

och uppfattningar av det studerade fenomenet. Sist i intervjuguiden hade några följdfrågor 

formulerats, som underlättade för intervjuaren att fånga undersökningspersonens uppfattning. 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att som intervjuare skapa en bra kontakt med 

undersökningspersonen. Detta genom att lyssna, vara uppmärksam, visa intresse och inte 

avbryta, vilket författarna försökte sträva efter. Totalt gjordes sex stycken intervjuer, där 

författarna gjorde tre stycken var. Samtliga intervjuer blev mellan 12 och 25 minuter, en 

medianlängd på 16 minuter. 

Analys 

En fenomenografisk analys utfördes enligt Dahlgren och Fallsbergs (1991) sju analyssteg, för 

att tolka insamlad data. Målet med analysen av intervjumaterialet är, enligt dem, att identifiera 

variationer av uppfattningar hos undersökningspersonerna. Det behövs därför en noggrann 

bearbetning av intervjumaterialet. Det första steget innebär bekantgörande. Författarna fick en 

helhetsbild av materialet genom upprepad genomläsning av de utskrivna intervjuerna. 

Genomläsningarna gjordes både individuellt och tillsammans. Detta steg är viktigt för att 

korrigera eventuella felskrivningar. Ett fåtal felskrivningar behövde korrigeras. 

Sammanställning, är det andra steget i analysmetoden. Författarna identifierade och 

sammanställde de mest utmärkande svaren från varje intervju utifrån studiens syfte. Detta 

gjordes först individuellt och sedan tillsammans för att se om liknande sammanställning hade 

gjorts, vilket det hade. I det tredje steget komprimerade författarna tillsammans den tidigare 

sammanställningen av de mest utmärkande svaren och det mest centrala ur dessa urskiljdes. 

Dessa i sin tur delade författarna in i preliminära grupper då olika uppfattningar kunde 

kategoriseras, som är det fjärde steget i analysmetoden. I det femte steget gjordes en 

preliminär jämförelse av dessa kategorier. Samtidigt försökte författarna att sätta gränser 

mellan de olika kategorierna och de reviderades så att de inte längre var preliminära. För att 

beskriva innebörden av varje kategori namngavs kategorierna och benämndes därefter som 

beskrivningskategorier, som är det sjätte steget. En skriftlig redogörelse av de olika 

beskrivningskategorierna gjordes sedan utifrån undersökningspersonernas uppfattningar, som 

tydliggjordes med hjälp av citat. Det sjunde och sista steget innebär kontrastering där syftet är 

att jämföra beskrivningskategoriernas likheter och olikheter. Detta för att kunna hitta det som 

förenar och skiljer beskrivningskategorierna åt. Denna kontrastering gjorde författarna 

tillsammans (Sjöström & Dahlgren, 2002).  
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RESULTAT 

Under analysen av intervjumaterialet identifierades fyra beskrivningskategorier under vilka de 

olika uppfattningarna sammanställdes, som beskriver vilka förutsättningar som bör finnas för 

att smärtskatta prematura barn.   

 

Kunskap om smärtbedömning   Förhindra förutfattade meningar om 

prematura barns smärta 

  Kunskap om att tolka smärta hos 

prematura barn 

Utbildning om smärta och 

smärtskattningsinstrument 

   Egen och kollegors erfarenhet  

 

Behov av ett smärtskattningsinstrument Att kunna bevisa smärta 

Att skapa rutin med 

smärtskattningsinstrumentet 

 

Familjefokuserad vård Föräldrars erfarenhet att tolka sitt 

barns beteende 

 Behov av NIDCAP 

 

Vårdpersonalens engagemang Driva smärtskattningen framåt 

Bra samspel mellan olika 

yrkeskategorier 

Kunskap om smärtbedömning 

Utifrån intervjumaterialet är barnsjuksköterskornas uppfattningar att kunskap är en av de 

viktigaste förutsättningarna som bör finnas för att smärtskattning av prematura barn ska bli 

bättre. Kunskap behövs om smärtans fysiologi, vad som kan orsaka smärta och vilka signaler 

det prematura barnet kan ge vid smärtstimulering. 

 

”Mmm, för det första så tror jag att man behöver ha, alla behöver ha riktig kunskap om vad 

smärta är, vad som kan ge smärta, hur det fungerar och hur barnet beter sig, dom olika 

signalerna som barnet kan sända.” 
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Förhindra förutfattade meningar om prematura barns smärta 

Barnsjuksköterskorna betonar att det finns en del förutfattade meningar om smärta hos 

prematura barn och detta är något som måste förhindras. På grund av otillräcklig kunskap är 

det vanligt att tänka att prematura barn ofta inte har någon anledning till att ha ont. Om barnet 

visar ovanliga reaktioner läggs fokus på annat kring det prematura barnet, som till exempel 

infektionsmisstanke istället för att det skulle vara smärtorsakat. 

 

”Jag tror att man tänker inte så mycket på att dom prematura barnen har någonting som ger 

dom smärta. Man tänker att ett barn som har fötts med sugklocka till exempel eller har nått 

annat, klavickelfraktur, dom kan ha ont. Men en prematur finns ingen orsak att ha ont så då 

tittar man inte.” 

 

”Man kanske inte tänker så mycket på att just dom här, som sagt, prematura barnen faktiskt 

kan ha ont. Alltså, man tänker bara prematurt, för tidigt född och allt annat runt omkring… 

jag tror man letar efter andra saker att ja, om det apnéar, kan det vara en infektion, alltså 

sådana saker att, det inte skulle vara så enkelt som lite ont någonstans.” 

Kunskap om att tolka smärta hos prematura barn 

Eftersom prematura barn uttrycker smärta på ett annat sätt än fullgångna barn anser 

barnsjuksköterskorna att det kan vara svårt att tolka när de har ont. Det är lätt att missa första 

tecknen på smärta och barnet kan till slut bli så trött att det inte orkar visa smärtreaktioner 

längre och blir istället slapp. Den slappheten är inte alltid lätt att tolka som att barnet har 

smärta, utan kan lätt missas. Något som även kan vara extra svårt att upptäcka är när 

prematura barn har långvarig smärta, då dessa signaler kan se annorlunda ut jämfört med akuta 

smärtreaktioner. Kunskap om att kunna tolka prematura barns smärtsignaler är därför en av 

förutsättningar som bör finnas för att smärtskattningen ska bli så bra som möjligt. 

 

”Det är att man är påläst på det man gör och alltså att man är bra på att tolka barnets 

signaler och bra på att veta vilka barn har vilka signaler och vad det är som är smärtsignal, 

vad som är något annat.” 

 

”Det svåra kan ju vara att dom har ju ett sådant lite annorlunda rörelsemönster i alla fall mot 

vad fullgånga barn har, så att därför kan det vara svårt att bedöma.” 

 

”Den stora svårigheten är att dom inte kan tala om det själva utan man får försöka tolka 

deras signaler hela tiden. Och sen framförallt också att man kanske har missat den första 

biten att, när dom hade riktigt ont… dom kanske har varit oroliga, man liksom har inte riktigt 

kunnat uppfatta, är det här dom är orolig för, och sen ser man en bebis som… ligga och sova, 

man kanske är så trött så att dom inte orkar längre då, men oftast är den slappheten helt 

annorlunda, det är inte en behaglig ihopkrupen bebis utan det är en bebis som ligger ganska 

slak då liksom så att, det kan man ju oftast tolka.” 
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Utbildning om smärta och smärtskattningsinstrument 

Att både erhållit kunskap från yrkesutbildning och fortbildning via avdelningen om smärta och 

smärtskattning är en av förutsättningarna som bör finnas för att förbättra smärtskattningen, 

enligt barnsjuksköterskorna. Även om ett smärtskattningsinstrument införs på avdelningen 

behövs utbildning om det först för att smärtskattningen ska bli så bra som möjligt.  

 

”Givetvis så har ju alla läst i olika utbildningar också… men vi har ju liksom inget instrument 

att arbeta efter, det har vi ju inte utan, givetvis har ju alla med både teoretiska och 

erfarenheter så man har läst och så, så man kan göra smärtskattning, men det finns inget 

instrument… som vi använder.” 

 

”Och jag tror nog att det vore bra att vi, att man hade någon slags utbildning utav det först 

innan man kör igång med det på riktigt.” 

Egen och kollegors erfarenhet  

Erfarenhet är något som barnsjuksköterskorna nämner som en förutsättning som bör finnas för 

smärtskattning. Även om den teoretiska kunskapen finns så behöver inte det betyda att 

smärtskattningen blir enklare och bättre. Den erfarenhet som barnsjuksköterskorna har skaffat 

sig genom att ha arbetat i vården under en längre tid har stor betydelse för hur 

smärtskattningen blir. Om ens egen erfarenhet är bristfällig är det, enligt barnsjuksköterskorna, 

viktigt att ta hjälp av kollegor med längre erfarenhet för att smärtskattningen ska bli så optimal 

som möjligt.   

 

”Det är ju egentligen våran egen erfarenhet, att man märker att ett barn som mår så här och 

så här, har ont. Det är ju liksom fortfarande en egen erfarenhet man går efter helt och hållet. 

Och vid brist tar man ju liksom hjälp av kollegor också. Om man har ett barn som verkar 

oroligt, vad tror du om det här liksom verkar det liksom, nej, nu får jag nog diskutera det med 

jouren.”  

 

”Då låg ju han blixt stilla, för han hade väl så ont så han inte kunde röra sig, stackarn. Det 

begrep ju inte jag som var alldeles ny, men nästkommande person som hade mer erfarenhet än 

mig kunde ju förstå det, så han fick smärtlindring.” 

Behov av ett smärtskattningsinstrument 

Enligt barnsjuksköterskorna är ett lätthanterligt smärtskattningsinstrument en av 

förutsättningarna som bör finnas för att kunna bedöma smärta hos prematura barn. De anser att 

smärtskattningen förbättras med hjälp av att införa ett instrument i vårdarbetet.  

 

”Hade man haft ett smärtskattningsinstrument så tror jag det hade varit lite bättre. Det är 

verkligen något vi behöver jobba med, helt klart. Så förutsättningarna är inte de bästa just nu 

men jag tror nog att man skulle klart väl kunna göra det ganska snabbt och enkelt om man 

hade liksom, att man verkligen jobba efter något.” 
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”Jag tror att det måste vara ganska enkla, för att man ska ha nytta av det.” 

Att kunna bevisa smärta 

Något som barnsjuksköterskorna betonar är att ett smärtskattningsinstrument kan hjälpa dem 

att få rena bevis på att ett prematurt barn upplever smärta och de kan då lättare informera 

läkaren om barnets smärtupplevelse. Läkaren kan därmed få konkreta upplysningar om hur 

barnet mår och det kan i sin tur förbättra smärtlindringen. Med hjälp av 

smärtskattningsinstrument går det även lättare att utvärdera om smärtlindringen har givit god 

effekt. Enligt barnsjuksköterskorna är det även enklare att bedöma förändringar i barnets 

smärtbeteende med hjälp av ett smärtskattningsinstrument, om barnet ena dagen inte har ont 

och andra dagen upplever smärta. Smärtskattningsinstrument kan även hjälpa 

barnsjuksköterskan att upptäcka vilka vårdhandlingar som barnet upplever mer eller mindre 

smärtsamt. Både långvarig och akut smärta bör därmed kunna bedömas med hjälp av 

smärtskattningsinstrument, enligt barnsjuksköterskorna. 

 

”… då tyckte läkaren att, men han verkade ju inte uppvisa tillräckligt mycket tecken på 

smärta, men å andra sidan har jag liksom inget instrument och liksom kan bevisa, men så här 

många poäng får han på min smärtskattningsskala, så det barnet tror jag inte fick tillräckligt 

med smärtlindring…” 

 

”… att har man gjort en smärtskattning under några dagar och så har det varit låga poäng 

och helt plötsligt blir det högre poäng då är det ju någonting som har förändrats… och då kan 

man ju inte bara sopa det under matten och säga att ja men nej nej det är nog inte så farligt. 

Ibland behöver man det där att verkligen bevisa för.” 

 

”… att man även smärtskattar under procedurer inte bara stick och intubering och alla 

sådana saker utan även rena vårdhandlingar som man gör med barnet och kan man göra det, 

liksom använda det för att se, men det här var ju extremt smärtsamt för det här lilla barnet. 

Kan vi göra det på något annat sätt och smärtskatta igen vid nästa tillfälle för att utvärdera. 

Likadant om… det är ett intuberat barn som man upplever ha smärta och dom får 

smärtlindring och att man kan utvärdera efteråt att ja det blev faktiskt bättre, eller nä det blev 

ingen skillnad, behöver vi göra något annat?” 

Att skapa rutin med smärtskattningsinstrumentet 

Barnsjuksköterskorna anser att om det finns ett instrument för att bedöma smärta, som är 

bestämt att användas på avdelningen, blir det lättare en naturlig del i vården. Smärtskattningen 

kan därmed bli mer konsekvent. Nu använder de sig inte av något smärtskattningsinstrument 

på den aktuella avdelningen. Om instrumentet är lättåtkomligt, till exempel sitter på 

övervakningsbladet, kan smärtskattningen förbättras och instrumentet bli lättare att använda.    

 

”Det skulle egentligen vara lika naturligt att ha ett smärtskattningsinstrument som sitter på 

övervakningsbladet där du likaväl som du skriver av syresättningen och pulsen ska du 

smärtskatta och skriva av värdena på det.” 
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”Jag tror egentligen så skulle det nog inte vara några problem att göra det, men… det 

handlar om ett arbetssätt som man kanske inte har fått in, i och med att man inte har något 

utbeprövat sätt att göra det. Hade man haft ett mer inövat, liksom att den här skalan ska vi ha 

och det ska vi smärtskatta efter så tror jag att man skulle vara mer konsekvent med att 

smärtskatta barnet verkligen. Nu blir det så här att ja, det här barnet har inte alls mått bra, 

den skriker, den är orolig.” 

Familjefokuserad vård 

Något som genomsyrar intervjumaterialet är familjefokuserad vård. För att underlätta 

smärtskattningen är det av vikt att inte bara vårda barnet utan hela familjen, för att främja 

kontakten mellan barnet och föräldrarna. Denna kontakt kan etableras genom olika sätt. Det är 

barnsjuksköterskans ansvar att få föräldrarna att närma sig sitt barn och känna sig så bekväma 

som möjligt i den situation som det innebär att få ett prematurt barn. 

Föräldrars erfarenhet att tolka sitt barns beteende 

Föräldrarna kan i många fall vara en förutsättning för att smärtskattningen av sitt prematura 

barn underlättas för barnsjuksköterskan. Då föräldrarna inte har hunnit lära känna sitt barn, då 

barnet är nyfött, är det barnsjuksköterskan som själv får bedöma barnets smärta eftersom 

hennes generella erfarenhet av prematura barn då väger tyngre än föräldrarnas kännedom om 

sitt eget barn. När föräldrarna lärt känna sitt barn kan de lättare tyda dess signaler och deras 

åsikt vid smärtskattningen får större betydelse än tidigare. Barnsjuksköterskan och föräldrarna 

kan då tillsammans hjälpas åt vid smärtskattningen. Då är det, enligt barnsjuksköterskorna, 

viktigt att lyssna på föräldrarna om de anser att det inte står rätt till med barnet, då de ändå har 

lärt känna sitt barn bäst. 

 

”Det är ju jätteviktigt med föräldrarna, det kanske inte är så lätt för dom minsta prematurerna 

att föräldrarna är med och smärtskattar men föräldrar som skött sitt barn väldigt mycket… vi 

säger om det är ett barn som är född i vecka 27 och den föräldern har kanske varit här i flera 

veckor och om dom upplever att barnen är väldigt oroliga och ledsna så ska man verkligen 

lyssna på dom föräldrarna, för dom har ju skött sitt barn och vet hur dom brukar reagera… Så 

det är ju jätteviktigt att man lyssnar på dom lika väl som på någon annan i personalen som 

säger att det här barnet verkar ha ont. Så det är jätteviktigt.” 

 

”Är barnet alldeles nyfött och föräldrarna inte träffat sitt barn tidigare då har ju jag mer 

erfarenhet och se, men sen är ju tanken att föräldrarna ser hur barnen mår och då är ju 

föräldrarna till hjälp.” 

 

”… så där i det första skedet så tror jag att det är svårt för då har dom så fullt upp med sig 

själva och att bara överleva vardagen på något vis. Dom är ju i sådan kris så att då tror jag 

det är kan vara svårt, men när det har gått en liten tid så tror jag säkert att dom kan vara till 

väldigt stor hjälp. För tanken är ju ändå att det är ju dom som sköter sitt barn mest och då ser 

dom mycket mer av barnet under dagen än vad jag gör.” 
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Behov av NIDCAP  

Barnsjuksköterskorna betonar att ha en fungerande observationsmetod, som NIDCAP, är en 

annan förutsättning som bör finnas för att smärtskatta och underlätta familjefokuserad vård, 

även om de ännu inte har infört denna metod ordentligt på den aktuella avdelningen. Denna 

metod innebär, enligt barnsjuksköterskorna, att observera barnet i olika vårdhandlingar, för att 

se hur barnet reagerar och hanterar eventuell smärta utifrån dess mognad och utveckling. 

Barnsjuksköterskorna anser att med hjälp av observationen kan smärtreaktionerna upptäckas 

och bedömas och därmed åtgärdas och vid nästa tillfälle förebyggas genom att till exempel 

boa om, hålla om och stödja barnet. Denna metod underlättar, enligt dem, kontakten mellan 

föräldrarna och barnet då denna metod eftersträvar att föräldrarna ska vara så mycket som 

möjligt i vården kring barnet.  

 

”Det går ju lite hand i hand med NIDCAP: n också kan man ju känna för det är ju många 

grejer som man tittar på där också när man bedömer. Vi har ju inte NIDCAP-observatörer 

som någon står för och gör varje gång men… vi har jobbat en hel del med att titta på just 

NIDCAP, sättet att arbeta liksom, vad är det man kollar på liksom. Man försöker jobba efter 

det, just det här med att boa om, och man tänker på mycket att hjälpa barnet att stödja dom, 

men vid alla smärtsamma procedurer så ska vi alltid vara två stycken. Man ska aldrig stå 

själv och sticka ett barn som, utan man är två stycken så man hjälps åt, så den ena stödjer 

barnet och den andra får sticka.” 

 

”Där kommer ju NIDCAP: n in då. Där ser du ju väldigt tydligt stressymtom hos barn, hur de 

mår. Det är egentligen första åtgärden om du ser att ett barn har ont, är ju å 

omvårdnadsmässigt boa om det, se till att det mår bra, ligger bra, har något att suga på, har 

stöd för kroppen.” 

Vårdpersonalens engagemang 

När det gäller smärtskattningens utformning anser barnsjuksköterskorna att vårdpersonalens 

engagemang är av betydelse. Om det inte finns något intresse för smärta och smärtskattning så 

är det lätt att det inte prioriteras. Ett engagemang och en vilja hos vårdpersonalen kan vara 

nödvändigt för att smärtskattningen ska fungera optimalt.  

Bra samspel mellan olika yrkeskategorier 

En förutsättning som bör finnas för att smärtskattningen ska bli så optimal som möjligt är bra 

samspel mellan olika yrkeskategorier. Vissa kanske anser att barnet har mindre ont än vad det 

egentligen har och andra kanske övertolkar smärtreaktionerna, enligt barnsjuksköterskorna. 

Barnsjuksköterskor och läkare kan ha olika syn på hur smärta ska bedömas, vilket kan påverka 

smärtskattningen negativt. Det är viktigt att de olika yrkeskategorierna lyssnar på varandra, tar 

varandras åsikter på allvar och inte nonchalerar varandras bedömningar. 
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”Man känner, man vill ju vara ett ombud för barnet och se till att det blir det bästa medans 

läkarna kanske inte alltid är beredd och lyssna helt ut på det man har att säga, eller inte tar 

det på samma allvar och så.” 

 

”Man har ju alltid den diskussionen, har barn som är intuberade ont, nej säger en del 

doktorer, varför ska de ha ont då? Dom ligger ju bara där… Ja, visst för man den 

diskussionen.” 

Driva smärtskattningen framåt 

Enligt barnsjuksköterskorna behövs det drivande personal på avdelningen som intresserar sig 

för smärta och smärtskattning och arbetar för att smärtskattningen blir så bra som möjligt. Det 

behövs personal som sätter sig in i vilka instrument som finns och vilket som kan passa bäst 

för den aktuella avdelningen. De måste sedan kunna föra denna information vidare till resten 

av personalgruppen och till sist tillämpa det i praktiken. 

 

”Alltså vi borde ha en person som är väldigt duktig på att driva fram det man vill och väldigt 

påläst då tror jag att vi skulle direkt köpa idén med att använda smärtskattning.” 

 

”… men det är ju i alla fall på gång att vi åtminstone har fått en sköterska som är intresserad 

och som börjar, har börjat leta i vad som skulle vara det som kan passa oss bäst att använda 

här.” 

Kontrastering 

Något som är gemensamt för de olika beskrivningskategorierna är behovet av kunskap. 

Kategorin som beskriver kunskap om smärtbedömning går in i de andra kategorierna. Även 

om det skulle finnas ett lättillgängligt smärtskattningsinstrument, familjefokuserad vård och 

engagerad vårdpersonal, så skulle smärtskattningen ändå inte fungera utan tillräcklig kunskap. 

Kunskap behövs inte bara om det aktuella smärtskattningsinstrumentet och om hur barnet kan 

reagera på smärta, utan även om hur föräldrarna lättast kan vara delaktiga i smärtbedömningen 

och hur den aktuella observationsmetoden kan tillämpas för att smärtskattningen ska bli så bra 

som möjligt. Det som skiljer kategorierna åt är att de beskriver olika varianter av 

förutsättningar för att smärtskatta prematura barn. Alla förutsättningar, förutom tillräcklig 

kunskap, behöver inte finnas samtidigt. Det kan räcka med att en av förutsättningarna finns 

och rätt kunskap för att smärtskattningen ska fungera bra, även om smärtskattningen troligtvis 

skulle bli optimal om alla förutsättningar fanns. Kategorin som beskriver behovet av ett 

lättillgängligt smärtskattningsinstrument och även kategorin om familjefokuserad vård handlar 

om teoretiskt kunskap som måste föras in i vården. Detta till skillnad från kategorin som 

beskriver vårdpersonalens engagemang som mer handlar om intresse och samarbete. 

Barnsjuksköterskan måste samarbeta med kollegor för att smärtskattningen ska fungera. Även 

om intresse och samarbete även kan ingå i de andra kategorierna så är det extra viktigt när det 

gäller att driva ämnet framåt och kunna samspela med olika yrkeskategorier.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom författarna var intresserade av att få fram variationer av uppfattningar hos 

barnsjuksköterskor, kring vilka förutsättningar som bör finnas för att smärtskatta prematura 

barn, användes fenomenografi som metod. Barnsjuksköterskor möter hela tiden människor, 

både annan vårdpersonal och vårdtagare, med olika erfarenheter och därmed olika 

uppfattningar. Om barnsjuksköterskorna har en förståelse för dessa variationer av erfarenheter 

och uppfattningar underlättas omvårdnadsarbetet. Just därför är fenomenografi en lämplig 

metod att använda inom omvårdnadsforskning (Sjöström & Dahlgren, 2002). För att fastställa 

säkerheten vid datainsamling och analys används inom kvalitativa studier olika begrepp som 

trovärdighet, noggrannhet, tillämplighet och överrensstämmelse. Det finns många faktorer 

som kan påverka trovärdigheten i resultatet när det gäller datainsamling och analys, till 

exempel var och hur intervjuerna genomfördes, hur intervjumaterialet hanterades och hur 

tolkningen av materialet gått till. Noggrannheten påverkar trovärdigheten, till exempel hur 

noggrant analysarbetet genomförts. Tillämpligheten handlar om hur och om resultatet kan 

användas i praktiken. När det gäller överrensstämmelse handlar det om hur studiens resultat 

kan överföras på andra instanser (Fridlund & Hildingh, 2000). Riktlinjer om smärta och 

smärtskattning är inte utarbetade på samma sätt på alla sjukhus vilket medför att 

smärtskattningsinstrumenten används olika mycket. Därför kan troligtvis inte denna studie 

överföras på alla sjukhus. 

 

Vårdenhetschefen på den aktuella neonatalavdelningen valde ut de barnsjuksköterskor som 

skulle kunna vara lämpliga att delta i studien utifrån de inklusionskriterier som hade beskrivits 

i breven. Detta för att få så varierande uppfattningar som möjligt, som enligt fenomenografin 

är av stor betydelse. Författarna anser att vårdenhetschefen lättare kunnat utse 

barnsjuksköterskor med olika erfarenhet och därmed olika uppfattningar, än författarna själva 

kunnat göra. Om barnsjuksköterskorna istället hade fått svara själva hade samtliga av dessa 

troligtvis haft ett ökat intresse av och mycket kunskap om det studerande fenomenet. Detta 

kunde ha medfört till att variationerna av uppfattningar blivit för få och resultatets trovärdighet 

hade minskat (Marton, 1981; Marton & Booth, 2000).  

 

Författarnas förförståelse kan påverka analysarbetet och resultatet av studien (Alexandersson, 

1994). Eftersom författarnas förförståelse av fenomenet var begränsad var det lätt att inte 

lägga in en egen tolkning av barnsjuksköterskornas svar, utan författarna var istället öppna för 

vad barnsjuksköterskorna skulle säga, vilket kan ha bidragit till att resultatet blivit mer 

trovärdigt. Även om intervjuguiden visades för en barnsjuksköterska som inte var med i 

studien innan intervjuerna gjordes, så upplevdes det under intervjuerna att många av frågorna 

överlappade varandra. Barnsjuksköterskorna svarade på liknande sätt på flera av frågorna. Om 

intervjuguiden istället hade testats med hjälp av en provintervju hade troligtvis intervjuguiden 

reviderats ytterligare och informationen från barnsjuksköterskorna hade därmed kunnat bli 

bredare och resultatet hade kunnat bli mer trovärdigt. Innan intervjuerna genomfördes fick 

barnsjuksköterskorna information om studien och att intervjuerna skulle spelas in på band. 
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Detta bidrog till att de hade tid att förbereda sig och eventuell nervositet och stress inför 

intervjusituationen kunde förhindras. De kunde därmed känna sig mer avslappnade och lugna 

under intervjun, som enligt Kvale (1997) är betydelsefullt för en god intervju. Samtliga av 

barnsjuksköterskorna valde att bli intervjuade på arbetsplatsen. Detta kan ha påverkat 

resultatet positivt genom att ha ökat trovärdigheten. Kvale anser att en känd miljö kan få 

undersökningspersonerna att bli mer avslappnade och kan därmed lättare vara delaktiga i 

intervjun (a a). Att intervjuerna ägde rum under arbetstid kan dock ha påverkat resultatet 

negativt, då det förekom störande moment i omgivningen som till exempel samtal med 

kollegor och telefoner som ringde. Sex stycken intervjuer genomfördes. Författarna anser att 

detta antal räckte då det efter de sista intervjuerna inte framkom någon ny information. 

 

Enligt Sjöström och Dahlgren (2002) finns det flera problem med den fenomenografiska 

intervjun. Ett problem är att den som blir intervjuad inte är tillräckligt motiverad till att delta i 

studien även om hon tackat ja. Detta kan leda till att svaren inte blir så utförliga eller blir 

konstruerade. Barnsjuksköterskorna i denna studie visade intresse och motivation till att delta i 

studien, vilket kan ha ökat trovärdigheten av resultatet. Ett annat problem, enligt Sjöström och 

Dahlgren (2002), kan vara intervjuarens bristande förmåga att förstå det 

undersökningspersonen säger. Missförstånd och feltolkningar kan därmed uppkomma och 

resultatet kan påverkas. Om intervjuaren inte fångar det som sägs och får 

undersökningspersonen att utveckla svaren och istället gå vidare med nästa fråga kan det leda 

till mindre intervjumaterial att analysera och därmed missvisande resultat (a a). På grund av 

författarnas oerfarenhet av att intervjua kanske inte alltid författarna lät barnsjuksköterskorna 

prata färdigt utan avbröt dem. Detta kan ha bidragit till att följdfrågorna inte användes 

tillräckligt utan nästa öppna fråga ställdes istället. Innehållet i intervjumaterialet kan därmed 

ha blivit för tunt för att resultatet ska ses som trovärdigt. Författarna genomförde ingen 

provintervju och frågorna kan därmed ha uttryckts på ett otydligt sätt. Författarna visade ändå 

intresse och respekt för barnsjuksköterskornas uppfattningar, vilket är av stor vikt för 

resultatet, enligt Kvale (1997). På grund av författarnas bristande förmåga av att intervjua och 

använda följdfrågorna på lämpligt sätt blev intervjuernas längd endast mellan 12 och 25 

minuter. Detta kan ha påverkat resultatets trovärdighet. Författarna anser ändå att intervjuerna 

gav tillräckligt mycket information för att kunna uppnå syftet. Tillämpligheten är tillräcklig 

för att resultatet ska kunna användas i praktiken. Något som kan ha ökat resultatets 

trovärdighet är att författarna prioriterade noggrannheten av analysarbetet (Fridlund & 

Hildingh, 2000). De transkriberade sina intervjuer själva och läste sedan igenom varandras 

intervjuer och gjorde samma analys av alla intervjuer. Analysen av intervjumaterialet skedde 

både individuellt och tillsammans för att se om liknande tolkning hade gjorts, vilket det hade.  

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie visar att barnsjuksköterskor anser att de förutsättningar som bör 

finnas för att kunna smärtskatta prematura barn är kunskap och erfarenhet om hur prematura 

barn visar smärta, ett lättförståeligt och lätthanterligt smärtskattningsinstrument, 

familjefokuserad vård och vårdpersonalens engagemang.  
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Barnsjuksköterskorna i denna studie bekräftar, som enligt tidigare forskning, att det finns brist 

på kunskap om smärta och smärtskattningsinstrument inom barnsjukvården (Halimaa, 

Vehviläinen-Julkunen, & Heinonen, 2001). Att få en ökad kunskap och mer erfarenhet av 

smärtskattning hos prematura barn är, enligt dem, nödvändigt för att smärtskattningen ska 

förbättras. Enligt NOBAB ska vårdpersonal inom barnsjukvården ha utbildning och 

kompetens så att de fysiska och psykiska behoven hos barnet kan bemötas och tillfredsställas 

(NOBAB, 2005). Något som barnsjuksköterskorna nämner är att det är lätt att ha förutfattade 

meningar om smärta hos prematura barn, att de inte har någon anledning att ha ont. Även om 

forskning om smärta hos barn började ta fart i mitten på 1980-talet har det alltså ännu inte 

givit optimala resultat i vårdarbetet (Lindh, 2001; Olsson, 2007). Detta är ett resultat som 

förvånar författarna då forskningen ändå pågått i över tjugo år. Att förhindra dessa förutfattade 

meningar med hjälp av att öka kunskapen, är därmed något som måste göras, enligt 

barnsjuksköterskorna i denna studie. Författarna anser att mer forskning förmodligen är 

nödvändig för att denna kunskap ska växa sig starkare hos barnsjuksköterskorna. 

Barnsjuksköterskorna i denna studie anser att det även behövs mer kunskap om att tolka 

smärta hos prematura barn. Prematura barn visar inte lika tydliga reaktioner vid smärta som 

fullgånga barn (Lindh, 2001; Gibbins, et.al., 2008). Att öka dessa kunskaper med hjälp av till 

exempel bättre undervisning om smärta hos barn i yrkesutbildning och även under fortbildning 

kan behövas. Även bättre undervisning om smärtskattningsinstrument är nödvändig 

(Kristensson-Hallström & Elander, 2001). 

 

Resultatet visar att vårdpersonalens engagemang, genom exempelvis en drivande person i 

ämnet, har betydelse för smärtskattningen av prematura barn. Enligt barnsjuksköterskorna i 

denna studie behövs ett intresse för smärta och smärtskattning för att kunna driva detta framåt. 

För närvarande finns det inte mycket forskning om betydelsen av vårdpersonalens intresse och 

engagemang vid smärtskattning. Fler studier är nödvändiga för att trovärdigheten av denna del 

av resultatet ska öka. Bra samspel mellan olika yrkeskategorier är något som 

barnsjuksköterskorna i denna studie anser kan påverka smärtskattningen. Enligt Swanson 

(1990) måste barnsjuksköterskan ha självkännedom och vara medveten om hennes egna 

förmågor och när hon bör be om hjälp (a a). Detta är något som barnsjuksköterskorna 

bekräftar. När ens egen erfarenhet är bristfällig är det viktigt att ta hjälp av kollegor. 

 

Enligt resultatet anser barnsjuksköterskorna att ett smärtskattningsinstrument för att bedöma 

sjukdomsrelaterad smärta är något som bör finnas och kunna tillämpas i vården. Detta för att 

lättare upptäcka kontinuerlig smärta. Det finns för närvarande knappt några 

smärtskattningsinstrument som är utarbetade för att bedöma kontinuerlig smärta hos prematura 

barn. Smärtskattningsinstrument för att bedöma akut smärta finns det betydligt fler av (Lindh, 

2001). Även om barnsjuksköterskorna i denna studie anser att även dessa instrument behövs, 

så används de ändå bristfälligt i vården (Lindh, 2001; Franck & Bruce, 2009). 

Barnsjuksköterskorna önskar ett lättförståeligt och lättillgängligt smärtskattningsinstrument. 

Svårighet att förstå instrumenten och bristande förmåga att få in det som en rutin i vården är 

troligen en av anledningarna till detta (Lindh, 2001). Barnsjuksköterskorna ger förslag på att 

smärtskattningsinstrumentet ska sitta på övervakningsbladet för att kunna göra kontinuerliga 

bedömningar. Då blir det lättare en naturlig del i vården. Det behövs troligtvis, enligt 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
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författarna, mer forskning om betydelsen av att använda smärtskattningsinstrument för att de 

lättare ska kunna tillämpas i praktiken.  

 

Barnsjuksköterskorna i denna studie anser att observationsmetoden NIDCAP kan vara en stor 

hjälp i smärtskattningen. Med hjälp av denna metod kan barnets reaktioner upptäckas, 

bedömas, åtgärdas och även förhindras genom att observera barnet i olika vårdsituationer 

(Kleberg & Westrup, 2008).  Detta är något som barnsjuksköterskorna i denna studie betonar. 

Denna metod tillämpas enligt resultatet inte fullt ut på den aktuella avdelningen. Utifrån 

analysen är den ändå en av förutsättningarna som bör finnas för att smärtskatta prematura 

barn. En strävan efter att föra in denna observationsmetod inom all neonatalvård bör därför 

ske (Kleberg & Westrup, 2008). I och med att denna metod även ska främja en 

familjefokuserad vård blir föräldrarna mer delaktiga i vården av sitt prematura barn. Detta 

genom att det på olika sätt underlättas för föräldrarna att lära känna sitt barn (Westrup, 2007). 

Barnsjuksköterskorna i denna studie anser, i enlighet med Swanson (1990), att föräldrarna 

därmed kan ha en viktig roll i bedömningen av deras barn och med detta förbättra 

smärtskattningen. Trots att medvetenheten har ökat om att föräldrar har en betydelse i 

smärtskattningen blir det inte alltid att föräldrarnas tankar och åsikter tas i beaktande 

(Kristensson-Hallström & Elander, 2001). För att denna medvetenhet ska öka ännu mer, för att 

därmed kunna tillämpa detta i vården, kan mer forskning behövas. Enligt Swanson (1990) kan 

barnsjuksköterskan behöva hjälpa och stötta föräldrarna till att lära känna sitt barn, för att de 

ska kunna tyda dess signaler och beteende. Detta kan barnsjuksköterskan göra genom att 

försöka öka föräldrarnas självförtroende och samtidigt försöka släppa taget om föräldrarna och 

låta dem mer självständigt sköta sitt prematura barn (a a). Detta överrensstämmer med 

studiens resultat som visar att barnsjuksköterskorna anser att föräldrarnas kännedom om sitt 

barn successivt ökar samtidigt som deras åsikt får större betydelse i smärtskattningen. Till 

skillnad från då föräldrarna ännu inte lärt känna sitt barn, kan föräldrarna och 

barnsjuksköterskan efter hand tillsammans bedöma smärta hos barnet och barnsjuksköterskan 

kan lita på föräldrarnas förmåga mer och mer.  

Konklusion och klinisk implikation 

Smärtskattning på prematura barn tillämpas bristfälligt i vården. Enligt studiens resultat är det 

många förutsättningar som bör finnas för att denna smärtskattning ska bli bättre. Kunskap är 

den viktigaste förutsättningen. Även om barnsjuksköterskorna önskar ett lättförståeligt och 

lättillgängligt smärtskattningsinstrument så används de instrument som finns utarbetade, enligt 

forskning, knappt i vården. För att kunna börja använda ett instrument i vården behövs mer 

kunskap och utbildning, både om hur instrumentet fungerar och om hur prematura barn kan 

reagera på smärta. Smärtskattningen behöver förbättras med hjälp av att öka kunskapen, både 

genom yrkesutbildning och fortbildning. Barnsjuksköterskor har en viktig uppgift att genom 

smärtskattning förhindra och lindra smärta hos prematura barn och därmed minska risken för 

komplikationer. Enligt kontrasteringen behövs både teoretisk kunskap, intresse och samarbete 

för att smärtskattningen ska bli så optimal som möjligt.    
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Till verksamhetschef xxxx              Bilaga 1 

Barnkliniken, KSS                                                               

 

Vi är två barnsjuksköterskestudenter som påbörjat ett arbete med att skriva en D-uppsats 

omfattande 15 högskolepoäng. Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva 

barnsjuksköterskors uppfattning av vilka förutsättningar som bör finnas för att smärtskatta 

prematura barn som vårdas på Neonatalavdelning. 

 

Prematura barn som vårdas på Neonatalavdelning kan uppleva smärta av olika anledningar. 

Smärta kan till exempel vara procedur- eller sjukdomsrelaterad. Det finns olika sätt att 

smärtskatta och smärtlindra dessa barn. För att barnen ska få så optimal smärtlindring som 

möjligt krävs en god smärtskattning. Det finns flera smärtskattningsinstrument som är 

utarbetade för att användas på barn som vårdas på Neonatalavdelning. Forskning visar dock att 

dessa används bristfälligt i vården, utan nyttjas främst i studiesyfte. 

 

För att genomföra vår studie undrar vi om vi kan få möjlighet att intervjua barnsjuksköterskor 

hos Er på Neonatalavdelning 46. Vi har som mål att intervjua cirka sex stycken 

barnsjuksköterskor, med olika lång erfarenhet inom neonatologi men med minst två års 

erfarenhet. Intervjun beräknas ta cirka 30 - 60 minuter och de kommer att spelas in på band för 

att sedan skrivas ut ordagrant och analyseras enligt en fenomenografisk analys.  Alla intervjuer 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Vår önskan är att intervjuerna kan äga rum under vecka 15 eller 16. Resultatet från dessa 

intervjuer kommer att presenteras i en D-uppsats. Efter att D-uppsatsen blivit godkänd 

kommer intervjumaterialet att förstöras. Deltagandet är frivilligt och barnsjuksköterskorna kan 

när som helst välja att avböja från studien utan motivering. Vi bifogar med denna förfrågan 

information till barnsjuksköterskorna. Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta 

oss eller vår handledare via e-post eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Karolina Lind och Karin Nystedt 

____________________________________________________________________________ 

 

Karolina Lind Karin Nystedt 

barnsjuksköterskestuderande,        barnsjuksköterskestuderande,  

Högskolan i Skövde,                               Högskolan i Skövde, 

E-post:xxxx E-post:xxxx 

Tfn:xxxx Tfn:xxxx   

 

Handledare 

Maria Björk, Dr. Med vet. 

Institutionen för vård och natur 

Högskolan i Skövde 

E-post:xxxx  

Tfn:xxxx 

mailto:anita@isv.liu.se


Till vårdenhetschef xxxx                          Bilaga 2 

Neonatalavdelning 46, KSS                                                     

 

Vi är två barnsjuksköterskestudenter som påbörjat ett arbete med att skriva en D-uppsats 

omfattande 15 högskolepoäng. Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva 

barnsjuksköterskors uppfattning av vilka förutsättningar som bör finnas för att smärtskatta 

prematura barn som vårdas på Neonatalavdelning. 

 

Prematura barn som vårdas på Neonatalavdelning kan uppleva smärta av olika anledningar. 

Smärta kan till exempel vara procedur- eller sjukdomsrelaterad. Det finns olika sätt att 

smärtskatta och smärtlindra dessa barn. För att barnen ska få så optimal smärtlindring som 

möjligt krävs en god smärtskattning. Det finns flera smärtskattningsinstrument som är 

utarbetade för att användas på barn som vårdas på Neonatalavdelning. Forskning visar dock att 

dessa används bristfälligt i vården, utan nyttjas främst i studiesyfte. 

 

För att genomföra vår studie undrar vi om vi kan få möjlighet att intervjua barnsjuksköterskor 

hos Er på Neonatalavdelning 46. Vi har som mål att intervjua cirka sex stycken 

barnsjuksköterskor, med olika lång erfarenhet inom neonatologi men med minst två års 

erfarenhet. Intervjun beräknas ta cirka 30 - 60 minuter och de kommer att spelas in på band för 

att sedan skrivas ut ordagrant och analyseras enligt en fenomenografisk analys.  Alla intervjuer 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Vår önskan är att intervjuerna kan äga rum under vecka 15 eller 16. Resultatet från dessa 

intervjuer kommer att presenteras i en D-uppsats. Efter att D-uppsatsen blivit godkänd 

kommer intervjumaterialet att förstöras. Deltagandet är frivilligt och barnsjuksköterskorna kan 

när som helst välja att avböja från studien utan motivering. Vi bifogar med denna förfrågan 

information till barnsjuksköterskorna. Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta 

oss eller vår handledare via e-post eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Karolina Lind och Karin Nystedt 

____________________________________________________________________________ 

 

Karolina Lind Karin Nystedt 

barnsjuksköterskestuderande,             barnsjuksköterskestuderande,  

Högskolan i Skövde,                         Högskolan i Skövde, 

E-post:xxxx E-post:xxxx 

Tfn:xxxx Tfn:xxxx   

 

Handledare 

Maria Björk, Dr. Med vet. 

Institutionen för vård och natur 

Högskolan i Skövde 

E-post:xxxx  

Tfn:xxxx

mailto:anita@isv.liu.se


Till vederbörande barnsjuksköterska                               Bilaga 3  

Neonatalavdelning 46, KSS          

 

Vi är två barnsjuksköterskestudenter som påbörjat ett arbete med att skriva en D-uppsats 

omfattande 15 högskolepoäng. Vi har under vår utbildning blivit intresserade av smärta och 

smärtskattning av barn som vårdas på Neonatalavdelning. Vi har upptäckt att det finns många 

olika smärtskattningsinstrument som är utarbetade för att användas på barn som vårdas på 

Neonatalavdelning. Forskning visar dock att dessa används bristfälligt i vården, utan nyttjas 

främst i studiesyfte. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka barnsjuksköterskors 

uppfattning av vilka förutsättningar som bör finnas för att smärtskatta prematura barn som 

vårdas på Neonatalavdelning. 

 

Studien genomförs med hjälp av enskilda intervjuer. Dessa beräknas ta cirka 30-60 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in på band och därefter skrivas ut ordagrant. Alla intervjuer 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Din identitet ej kommer att framgå i 

den slutgiltiga uppsatsen. Efter att D-uppsatsen blivit godkänd kommer intervjumaterialet att 

förstöras. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst välja att avböja från studien utan 

motivering. 

 

Vi har även skickat ett brev till Din vårdenhetschef och klinikchef för att få deras 

godkännande till studien. Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare via e-post eller telefon.   

 

Med vänliga hälsningar 

Karolina Lind och Karin Nystedt 

____________________________________________________________________________ 

 

Karolina Lind Karin Nystedt 

barnsjuksköterskestuderande,                  barnsjuksköterskestuderande,  

Högskolan i Skövde,                               Högskolan i Skövde, 

E-post:xxxx E-post:xxxx 

Tfn:xxxx Tfn:xxxx   

 

Handledare 

Maria Björk, Dr. Med vet. 

Institutionen för vård och natur 

Högskolan i Skövde 

E-post:xxxx  

Tfn:xxxx

mailto:anita@isv.liu.se


Intervjuguide                   Bilaga 4 

 

 

Strukturerade frågor 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska och barnsjuksköterska? 

- Hur länge har du arbetat med prematura barn? 

 

Öppna frågor 

- Vill du berätta vad du har för erfarenhet av att smärtskatta prematura barn som vårdas 

på Neonatalavdelning? 

- Hur gör du för att bedöma om ett prematurt barn har smärta? 

- Kan du beskriva en situation då du smärtskattat ett prematurt barn? 

- Vad har du för erfarenheter av att använda ett smärtskattningsinstrument?  

- Vilka förutsättningar tycker du det finns och vilka bör finnas för att smärtskatta 

prematura barn? 

- Vad innebär god smärtskattning för dig? 

 

Följdfrågor 

- Kan du berätta mer? 

- Hur menar du då? 

- Kan du ge exempel? 

- Kan du utveckla? 

- Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


