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Abstrakt 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka dokumentationen av barns smärtminne och 
copingstrategier vid smärta ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. Vetenskapliga publikationer har 
sökts via databaserna PubMed och Academic Search. Granskningen resulterade i 24 artiklar 
som kom att ingå i vår litteraturstudie. Dessutom ingår övrig facklitteratur som handlar om 
barns smärta. Studierna visade att barn har ett väl utvecklat smärtminne och detta kan ha 
konsekvenser senare i livet vid kontakt med sjukvården. Barns copingstrategier vid smärta är 
individuella. Ålder och mognad har en stor betydelse vid val av copingstrategier. Betydelsen 
av smärtminne och copingstrategier vid smärta vid  sjukgymnastik och rehabilitering  
diskuterades även om dokumentationen om detta visade sig vara begränsad. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the literary documentation of children’s memory 
of pain and coping strategies for pain, and if these aspects could influence rehabilitation. 
Scientific publications have been searched through the databases “PubMed” and “Academic 
Search”. The review resulted in 24 articles. Textbooks about children and their pain were also 
searched. The studies indicated that children had a well developed memory of pain, which 
may have consequences further in life in contacts with medical service. Children choose 
individual copingstrategies when they feel pain. Age and maturity are very important by the 
choice of copingstrategies. The influence of memories and coping strategies for pain on 
rehabilitation and on physiotherapy was discussed although the documentation found about 
this was limited. 
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1. Bakgrund 
Smärta är en viktig och ibland den enda indikationen på att något inte står rätt till i vår kropp.  

[1]. Smärta definieras enligt Nationalencyklopedin som en obehaglig känsloupplevelse som 

orsakas av inträffad eller hotande vävnadsskada [2]. Både i forskning och i facklitteratur 

beskrivs att sjukvården ej tidigare haft tillräckligt med kunskap om barns upplevelse av 

smärta. Barnen har därmed fått utstå mer smärta än nödvändigt, vilket gett fysiologiska 

konsekvenser genom en ökad frisläppning av stresshormon. Detta har lett till förvärrad skada, 

nedsatt läkningsprocess, förlängd sjukhusvistelse och psykiska konsekvenser hos barnet. 

Dessa konsekvenser har uppmärksammats alltmer under den senare delen av 1900-talet.[3, 4].  

 

Smärta är ett mycket vanligt symptom hos sjuka barn och smärta är dessutom ett av de 

symptom som barn fruktar mest [5].I flera studier har det framkommit att fysiologiskt, har ett 

skolbarn samma neuropsykologiska möjlighet att uppleva samma smärta som en vuxen. 

Barnet har smärtreceptorer, nervrötter och ett nervsystem som är mottagliga för sensorisk 

smärta [5, 6, 7, 8] Smärtsinnet utvecklas mycket tidigt och det mer prematura barnet har ett 

fungerande nociceptivt system. Smärtreceptorer finns redan i fostervecka 6-7. 

Smärtbromsande mekanismer utvecklas senare än de banor som fortleder smärta. 

Forskning har visat vikten av att ge adekvat smärtlindring speciellt till mindre barn, där 

nervsystemet är omoget och smärtmodulerande system ännu inte är utvecklade. [4, 5, 6].   

 

Smärta är en subjektiv upplevelse och endast den som upplever den vet smärtans intensitet 

[4]. Forskning har visat att smärta är nära förknippad med en rad andra känsloupplevelser, där 

de viktigaste är rädsla och ångest. Dessa känslotillstånd kan även förstärka smärtan [6, 9]. 

Smärttolkning påverkas av flera olika faktorer, bl.a. tidigare upplevelser, miljöpåverkan, 

kulturella aspekter samt smärtans innebörd för individen. Barnets ålder, kön, utvecklingsnivå, 

primär smärtupplevelse och rädsla avgör hur de nocioceptiva systemet reagerar på en 

vävnadsskada. Barns förmåga att förstå och beskriva smärta förbättras under 

mognadsprocessen. Den emotionella utvecklingsnivån och tidigare erfarenheter påverkar både 

upplevelsen och barnens sätt att reagera.  Alla barn som registrerar och tolkar smärtstimuli 

reagerar på ett eller annat sätt på smärta [3, 6, 9]. De fysiska reaktionerna är lättast att 

observera men kan ändå vara svåra att tolka om inte barnet samtidigt kan beskriva smärtan 

med ord. Barnets smärtbeteende innefattar de fysiska och psykiska smärtreaktioner som 

barnet på olika vis förmedlar och som är synliga för omgivningen. Yngre barn kan känna och 
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uttrycka smärta på många olika vis t ex genom kroppsspråk, grimaser och andra fysiologiska 

faktorer. Även förändringar i motorisk aktivitet, sömn och individens normala beteende kan 

vara en indikation på smärta [1, 9]. 

 

Minnet kan delas in i fyra delar: Primär-, episod-, semantiskt- och procedurminne. 

Primärminnet kan definieras som den information som individen kan hålla i sitt medvetande 

under en kort stund och kan liknas vid korttidsminnet. Episodminnet är det system som mottar 

och lagrar information från bestämda episoder eller händelser och är daterad i rum och tid och 

kan lagras både under kort och lång tid. Det system som lagrar våra allmänna kunskaper är det 

semantiska minnet. Detta system är inte förknippat med specifika episoder utan är 

allmängiltigt t.ex. kunna prata och läsa. Procedurminnet handlar om förvärvande, lagring och 

utförande av motoriska och kognitiva färdigheter t.ex. cykla eller dansa. Det 

semantiskaminnet och procedurminnet är delar av det man till vardags kallar för 

långtidsminne [10]. 

 

I denna studie har vi valt att använda minne av smärta och smärtminne som synonymer med 

varandra. Enligt Beckung, Brogren och Rösblad är det numera en självklar kunskap att barn 

kan känna smärta liksom att de har minne för smärta [6]. Studier om hur barns minne 

påverkar upplevelsen av smärta är av stor betydelse. Forskning om barns minne av smärta har 

också en stor betydelse för kliniska åtgärder och hur detta kan påverka kroppens stressorer, 

vid medicinska åtgärder [11, 12]. 

 

Coping kan definieras som kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera 

externa eller interna påfrestningar [13]. Flera studier har visat att barn använder sig av 

copingstrategier i smärtsamma situationer. Copingstrategier utvecklas genom stöd och 

uppmuntran av föräldrarna [3, 14, 15].  Thastum och Zachariae med kollegor kom i sin studie 

fram till att barn med kroniska sjukdomar där smärta är ett centralt symtom ex Juvenil 

reumatoid artrit, utvecklade och brukade copingstrategier i högre grad än friska barn [16]. 

Många av de studier som är gjorda om barns copingstrategier visar att vid val och bruk av 

copingstrategi spelar individens smärtnivå och ålder en central roll. Äldre barn har ett större 

utbud av strategier än yngre [3, 14, 15, 16, 17]. 

 

Lander, Hodgins och Fowler-Kerry beskrev i sin studie att den vuxnes förmåga att komma 

ihåg smärtsamma upplevelser är goda. Smärta under en kort tidsperiod var lättare att 

 2



 

återminnas och återge exakt än andra oförutsägbara händelser. Minnet av smärta påverkades 

av graden av ängslan och förväntningar på en obehaglig händelse. De fann att dessa 

förväntningar antingen kunde hjälpa eller försämra förmågan att hitta en copingstrategi vid en 

smärtupplevelse [18].  
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2. Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka vad som har dokumenterats om barns minne av smärta 

och om barns copingstrategier för smärta samt eventuell betydelse för rehabilitering och 

sjukgymnastik. 

 

2.1 Frågeställning 
1. Hur beskrivs barns minne av smärta och hur utvecklas det? 

2. Hur uttrycker barn sin upplevelse av smärta? 

3. Vilka konsekvenser kan barns erfarenheter av smärta ha vid sjukgymnastik och    

rehabilitering? 

4. Vilka copingstrategier använder sig barn av vid smärta?   

5. Hur används dessa i rehabiliteringen? 
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3. Material och metod 
Till denna litteraturstudie söktes vetenskapliga publikationer via databaserna PubMed och 

Academic Search. Vi sökte på databaserna med hjälp av sökorden: Children, Pain, Memory of 

Pain, Pain management, Pain experience, Coping, Coping strategies, Physiotherapy och 

Rehabilitation. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska och vara publicerade mellan 1990-2005, med ett undantag. I studien ingår en artikel 

som publicerats utanför den angivna tidsperioden, eftersom innehållet ansågs relevant för 

studien. Vid sökning i de olika databaserna användes olika limits, vilket endast berodde på 

begränsningar i databasens utformning av valmöjligheter. I databasen PubMed kunde man 

ange väldetaljerade limits, medan detta ej var möjligt i Academic Search. Utfallen från 

litteratursökningen redovisas i tabell 1 och 2. Vi valde ut artiklar från databaserna utifrån 

artiklarnas innehåll i abstrakt, totalt 72 stycken. Dessa 72 artiklar granskades med avseende på 

om de kunde besvara frågeställningarna. Efter granskning återstod 24 artiklar att ingå i vår 

studie. Samtliga var skrivna på engelska. Övrig litteratur som behandlar barns smärta och 

copingstrategier söktes vid Sociomedicinska biblioteket i Boden och på barnhabiliteringen i 

Östersund. 
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Tabell 1 Utfall av sökning i PubMed 
Limits: All children 1-18 years, English language, Publication date: 1990.01.01- 2005.01.01, 
Human 
   
Sökord Antal träffar  

 
1.  Children 420990  
2.  Pain 27916  
3.  Memory of pain 160  
4.  Pain management 2309  
5.  Pain experience 2148  
6.  Coping 9918  
7.  Coping strategies 1321  
8.  Physiotherapy 6650  
9.  Rehabilitation 21509  
Summa: n=492921  
   
Kombinationer av sökord Antal träffar Relevanta artiklar 
1, 2, 3 62 10 
1, 2, 4 903  
1, 2, 3, 5 16 6 
1, 2, 3, 6 11 1 
1, 3 62 9 
1, 4 1119  
1, 2, 6 282  
1, 2, 6, 7 67 11 
1, 2, 5 1189  
1, 3, 8 1  
1, 6, 8 27  
1, 7, 8 1  
1, 3, 7 4 2 
1, 5 1189  
1, 5, 6 63 3 
1, 2, 9 539  
1, 2, 9, 8 213  
1, 2, 9, 8, 3 0  
1, 2, 9, 8, 4 44 4 
1, 2, 9, 5 57 1 
Summa: n=5849 n=47 
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Tabell 2. Utfall av sökning i Acedemic Search 

Limits: Full Text, Published Date:1990 Jan- 2005 Jan 
   
Sökord Antal träffar  

 
1.  Children 129281  
2.  Pain 17264  
3.  Memory of pain 9  
4.  Pain management 951  
5.  Pain experience 81  
6.  Coping  5264  
7.  Coping strategies 961  
8.  Physiotherapy 903  
9.  Rehabilitation 15060  
Summa: n=169774  
   
Kombinationer av sökord Antal träffar Relevanta artiklar 
1, 2, 3 1 1 
1, 2, 4 94 8 
1, 2, 3, 5 0  
1, 2, 3, 6 0  
1, 3 1  
1, 4 94 4 
1, 2, 6 22 5 
1, 2, 6, 7 4 1 
1, 2, 5 9 2 
1, 3, 8 0  
1, 6, 8 0  
1, 7, 8 0  
1, 3, 7 0  
1, 5 9 1 
1, 5, 6 1 1 
1, 2, 9 23 1 
1, 2, 9, 8 0  
1, 2, 9, 8, 3 0  
1, 2, 9, 8, 4 0  
1, 2, 9, 5 1 1 
Summa: n=259 n=25 
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4. Resultat 
4.1 Smärtminne och dess utveckling hos barn 
Till detta kapitel fann vi sammanlagt sex artiklar som berörde ämnet smärtminne hos barn. 

Flera studier visade att ju äldre barnet är, desto mer utvecklat är smärtminnet och förmågan att 

minnas utvecklas i takt med utvecklingen av självförtroendet. Författarna hävdade dock att det 

är svårt att säga exakt vad ett barn minns om smärtupplevelser vid en viss ålder [7, 11, 19]. 

Genom skattning av smärta kom Lander och kollegor fram till att barn har en god förmåga att 

minnas smärta [19]. Zonneveld och medarbetare visade i en studie om barn 5-16 år, att äldre 

barn kunde återge minnet av smärta mer exakt än yngre barn [21]. 

 

I en studie hade barnen en god förmåga att minnas stressfulla händelser så som medicinska 

insatser och andra händelser, både direkt, i samband med händelsen samt en lång tid framöver 

[19]. Minnet var mer exakt om händelsen var unik, distinkt eller känslomässig [7, 11, 19]. 

Kapaciteten att minnas frekvens och duration av smärta är däremot svårare att bedöma 

menade Erskine, Morley och Pearce [20]. Chen, Zeltzer och medarbetare ansåg i sin artikel att 

det inte finns något generellt samband mellan minne och ökning av stress vid medicinska 

insatser. Sambandet beror snarare på hur unik och hur starkt händelsen påverkade personen. 

Detta bekräftades av Cohen och kollegor som menade att smärtminnet är relaterat till barns 

förväntningar [12, 19]. 

 

McVey beskrev i sin studie att barn inte bara kunde känna smärta utan också att de upplevde 

det mer akut än vuxna. Studien klargjorde inte att nyfödda har ett utvecklat smärtminne men 

författarna kom fram till att nyfödda barn har ett händelseminne. Det kunde finnas en 

möjlighet att mycket små spädbarn kommer ihåg och påverkas av tidiga smärterfarenheter, 

vilket kan relateras till hur de som vuxna kan göra sig en föreställning om smärtsamma 

ingrepp. Under senare år har man lagt mer fokus på just detta. Sjukvården har förstått vikten 

av ett bra omhändertagande och smärtstillande åtgärder hos spädbarn [7]. Bristande kunskaper 

om barns smärtminne och de åldersrelaterade skillnaderna i förmågan att minnas är en 

bidragande faktor till otillfredsställande smärtbehandling enligt Ornstein, Manning och 

Pelphrey-Archer [11].  
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4.2 Barns sätt att uttrycka smärtupplevelser 
Till detta avsnitt fann vi sju relevanta artiklar. Barn utvecklas mycket både fysiskt och 

psykiskt under sin uppväxt vilket leder till att sättet att uttrycka smärta förändras under 

barndomen, men också i jämförelse med vuxnas förmåga att förmedla sina upplevelser [5]. 

Barn har svårt att beskriva sin smärta och tidigare smärtupplevelser. Den emotionella 

utvecklingsnivån och tidigare erfarenheter påverkar både upplevelsen och barnets sätt att 

reagera [5, 6, 16, 22]. Det är mycket svårt att säga något säkert om barns tolkning av smärta 

menar Lindemann. Eftersom barn inte kan ge någon verbal beskrivning får man lita på det 

som kan observeras genom t.ex. reaktioner och smärtbeteende [9]. Ett sätt att ta reda på mer 

om barns smärtupplevelse är att låta dem rita och måla. Utifrån teckningen kan sedan 

terapeuten tillsammans med barnet klargöra mer om situationen. På detta sätt kan barn också 

lära sig förstå smärtan [6, 23]. 

 

Flera författare poängterade att när vårdpersonal tolkar/värderar ett barns smärta skall barnets 

psykiska utvecklingsnivå tas i beaktning. Denna är nämligen relaterad till förmågan att förstå 

och uppleva smärta [5, 22]. Vid 7-11 års ålder har barnen god förmåga att beskriva smärta ur 

ett flerdimensionellt perspektiv samt börjar utveckla ett sofistikerat språk även om det 

fortfarande finns brister i det abstrakta tänkandet. Skolbarnets tankar är ofta en kombination 

av verklighet och fantasi. Smärta och känslor är starkt relaterade till varandra beskriver 

Pölkki, Pietilä och Rissanen [22]. Steward och O´Connor fann i sin undersökning att det var 

vanligare bland små barn än äldre barn att de uttryckte sina känslor genom att gömma sig eller 

bli våldsamma [8]. Silver menade i sin artikel att när barnet börjat prata kan de lättare 

kommunicera om sin smärta. P.g.a. sin låga mognadsgrad kan de dock ej vara logiska om sina 

smärtupplevelser och har ofta har ett ”magiskt” tänkande om smärta [24]. 

 

Koutantji, Pearce, Oakley och Feinmann undersökte i sin studie barns sätt att förmedla smärta 

genom ord och om det fanns några skillnader mellan olika åldersgrupper. Yngre barn 

tenderade oftare att använda ord som beskrev sensoriska upplevelser och utvärderade dem, ex 

mycket ont medan de äldre barnen även lade till en beskrivning på hur upplevelsen påverkat 

dem. Senare i utvecklingen uttryckte de också mer detaljerat hur de värderade sina smärtor. I 

den här studien såg författarna också en skillnad i uttryck mellan könen. Flickor förmedlade 

sin smärta i mer beskrivande ord tidigare i utvecklingen än pojkar [25].  I skolåldern är barn 

mindre egocentriska och mer logiska i sitt tänkande om smärta. De kan börja förstå och                                  
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beskriva sin smärta men har dock en begränsad förmåga att förstå ordet smärta och dess 

innehåll menade Silver. Ungdomar har förmåga att generalisera, resonera och komma med 

konstruktiva lösningar på sin smärta. Deras definition av ordet smärta är välutvecklat. Detta 

kan bero på att ungdomar i tonåren har ett stort intresse för den egna kroppen [24]. Chambers 

och Reid med kollegor utgick i sin artikel från att barns temperament kan beskrivas utifrån 

aktivitet, känslosamhet och socialisation. De påvisade att temperamentet har en betydelse för 

hur barnet återhämtar sig från operation och reagerar på smärtsamma procedurer. Utifrån 

mödrarnas bedömning av sina barns beteende hade barn i åldern 3-13 år med ett lättsinnligt 

och positivt temperament, lättare att anpassa sig och återhämta sig postoperativt [17]. 
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4.3 Tidigare erfarenheter av smärta och synsätt på smärta – Konsekvenser för 

rehabilitering och sjukgymnastik? 
Till detta kapitel fann vi tio vetenskapliga publikationer. Obehandlad smärta hos barn kan ge 

svåra problem senare i livet. Uppföljningsstudier på prematura barn som föddes under den 

period då sjukvården ej la så stor vikt vid barnets smärta har visat att många av barnen fick: 

- Kognitiva problem 

- Inlärningsproblem 

- Motoriska problem 

- Koncentrationssvårigheter 

- Ökad impulsstivitet 

- Oförmåga att hitta copingstrategier  

- Sänkt social förmåga 

- Liten adaptiv förmåga [20]. 

 

I det nutida samhället är farmaka den främsta smärtlindringsmetoden och de fysikaliska 

behandlingsmetoderna hamnar lite i skym undan. För individens hälsa kan de fysikaliska 

behandlingarna i många fall vara mer skonsamma eftersom biverkningar är sällsynta och man 

använder enkla metoder ex. värme, kyla, el och akupunkturnålar. Många patienter kan dock 

ha en viss rädsla för nålar och nålstick. Pölkii fann i sin studie att procedurer där nålar 

användes var de mest skrämmande och smärtsamma för inneliggande barn på sjukhus [22]. I 

en studie fann Oliver att barn förnekar smärta eller undviker att utrycka den eftersom det ofta 

resulterar i ett nålstick i form av en injektion i smärtlindrande syfte [1]. Likaså fann Beckung 

att få yngre barn accepterar lågfrekvent TENS, men att barn i fem-sex års ålder accepterade 

den behandlingen. I de flesta fall kunde de sköta apparaten själv och ställa in lagom intensitet 

och strömstyrka [6]. Vid bruk av någon av de angivna smärtlindringsmetoderna var det viktigt 

att ha vetskap om och vara förberedd på reaktioner från barnet. Likaså att bemöta reaktionerna 

på ett bra sätt. Bemöts barnet på ett kritiskt och oengagerat sätt av personalen ökar barnets 

stress inför situationen [3]. 

 

Idag betonas vikten av att barnet är smärtlindrat i och med rehabiliteringens start. Rädsla för 

att det skall göra ont är vanligt vilket kan ge spänningar som sekundärt aktiverar barnets 

muskelförsvar. Det är även av stor betydelse att barnet är informerat och förberett på vad som 
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ska ske. Förberedelsen kan innefatta strukturerad lek, distraktion och hypnos. Undersökningen 

skall ske under trygga förhållanden med respekt för barnets integritet. En oväntad 

handpåläggning kan resultera i rädsla och spänning. [5, 6]. 

 

Flera författare har visat på att barns tidigare erfarenheter av smärta kan både ha positiva och 

negativa effekter. Positiva effekter kan vara att barnet har utvecklat strategier som fungerat i 

tidigare smärtsamma situationer. Att barn kan uppleva smärtan som ett straff eller svårigheter 

att förstå värdet av det kan ses som en negativ effekt. Kulturella- och familjära faktorer 

påverkar varje barns förmåga att uttrycka smärta i och med att det är i den sociala och 

familjära miljön barnet lär sig hur man uttrycker smärta [6, 8, 13]. Silver beskrev i sin artikel 

att yngre barn ofta har en inskränkt syn på smärta. Barnen har full tillit till föräldrarna och 

terapeuten och tror att dessa kan ta bort smärtan. Barn med kronisk smärta kan tro att smärtan 

är något sorts straff p.g.a. något dåligt barnet gjort. Därför är det viktigt i en rehabilitering att 

förklara för barnet att smärtan ej beror på något dåligt barnet har gjort [24]. 

 

Cohen, Blount och medarbetare kom i sin studie fram till att negativa förväntningar inför en 

vårdbehandling kan leda till ökad ängslan och smärtupplevelse. Förväntningar av smärta inför 

ett ingrepp och tidigare erfarenheter kan leda till en sensitisering och nedsatt förmåga till 

tillvänjning av smärtsamma händelser [12]. Minnet av smärta kan också spela en stor roll i 

utvecklingen av kronisk smärta och kan delvis förklara hur vi som vuxna reagerar och 

bearbetar plötslig smärta visade Erskine och medförfattare i sin forskning[20].  

Steward och O´Connor kom i sin studie fram till att barn som har varit med om en traumatisk 

händelse som varit mycket smärtsam kan utveckla PTSD (Post traumatiskt stressyndrom). 

Symptom på PTSD kan vara mardrömmar, sömnsvårigheter och separationsångest från 

föräldrarna. Symptomen av PTSD kan följa med ända upp i vuxen ålder [8]. Ytterligare 

forskning bekräftar att barn som utsatts för en obehandlad smärta som barn, senare i livet kan 

reagera med psykosociala beteendeförändringar och starkare smärta vid en smärtupplevelse. 

Obehandlad smärta kan p.g.a. ångest och tidigare upplevelser utlösa starka outhärdliga 

smärtreaktioner även vid en mycket lätt stimulering [4, 26].  

 

En viktig aspekt att beakta vid rehabilitering är samarbetet med barnets föräldrar. Detta 

framkom i Woodgate och Kristjansons studie. Studien undersökte hur föräldrar och 

vårdpersonal uppfattade barns smärta efter ett operativt ingrepp. Föräldrarna upplevde att 

vårdpersonalen inte lyssnade på dem och att de var inriktade på smärtlindringen och såg inte 
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till hur barnet uppfattade situationen. De ansåg också att de inte utnyttjades som en länk 

mellan barnet och vårdpersonalen [27]. 
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4.4 Copingstrategier 
Vi hittade sex artiklar som var relevanta för ämnet copingstrategier.  

Vid observation av barn har man kunnat se skillnader på hur de hanterade smärta och 

stressfulla situationer. Enligt Frare, Axia och Batistella kunde dessa individuella skillnader 

förklara hur copingstrategier kunde påverka graden av smärtlindring och av smärta [13].  

Thastum, Zachariae, Scholer och Herlin fann i sin studie att under sjukhusvistelse eller övrig 

läkarkontakt använde barnet ofta copingstrategier. De fann ett samband mellan 

användning/utveckling av copingstrategier och barnets psykosociala funktioner, kontakt med 

läkaren och eventuella emotionella problem. Copingstrategierna hade kvalitéer liknande 

individens inre egenskaper. Valet av strategi vid en smärtsam situation påverkades av 

omgivande miljö och smärtnivå. I studien framkom även att barn med kroniska sjukdomar där 

smärta är ett centralt problem brukade och utvecklade fler copingstrategier än friska barn [16].  

 

Att barn brukar copingstrategier vid olika traumatiska händelser är numera ett känt fenomen. 

De utvecklas av den enskilda individen utifrån mognad, ålder och socialisation. När individen 

sedan står inför det omedvetna valet av copingstrategi spelar ålder och smärtnivå mest in 

[3,16]. Versloot, Veerkamp och medarbetare menade att faktorer såsom träning, kognitiv 

utveckling och stöd från föräldrar också spelar en betydande roll i val av copingstrategi [14].  

Detta bekräftas även av andra undersökningar. I dessa framkom det att familjen spelar en 

betydande roll i utvecklingsprocessen av coping. Föräldrarnas beteende och inställning till 

användning av copingstrategier spelar en stor roll för barnets utveckling[3, 14, 15] Det är 

också viktigt att föräldrarna vågar låta barnet själv ha och utveckla kontroll över skrämmande 

situationer samt visa barnet empati [14]. 

 

Veerslot, Veerkamp och medarbetare identifierade i sin studie två huvudstrategier för coping: 

beteendemässig och kognitiv coping. Beteendemässig coping är antingen fysiologisk eller 

verbal t ex. att vägra säga något eller försöka försvinna från platsen. Kognitiv coping innebär 

en manipulation av någon sorts känsla t ex. att  barnet intalar sig att behandlingen är bra för 

dem [14].  

Fasth, Hallberg och Sällfors förklarade i sin studie att coping på ett kognitivt sätt till stor del 

går ut på att förhålla sig till sin smärta på ett positivt sätt genom att försöka vända negativa 

upplevelser eller tankar till något positivt. De delade även in coping vid smärta i olika 

grupper: 
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-    Kontrollerande 

-    Kognitiva  

-    Socialt stöd 

-    Undvikande 

-    Självbehandlig 

-    Återhämtning 

 

Till den kontrollerande gruppen hör de strategier som går ut på att individen undviker vissa 

situationer för att bearbeta eller undvika smärtan och detta leder till att barnen återfår kontroll 

över sin tillvaro. Gruppen av undvikande copingstrategier innefattar försök att ignorera smärta 

och undvika aktiviteter som förvärrar smärtan. Samma studie visade att ungdomar med 

kronisk reumatoid artrit oftast använde återhämtning för att behandla sin smärta. Det var även 

vanligt att barn använde ett flertal copingstrategier [15].  

 

Thastum, Zachariae, Scholer och Herlin delade i sin studie upp coping i två 

personlighetsgrupper: copinganvändare och katastrofister. Positiv peppning eller samtal med 

någon i omgivningen var exempel på copingstrategier som hörde till dem som använde 

coping. De som ej kunde hantera positiva copingstrategier och försökte undvika/fly från 

situationen eller kände stark oro inför kommande situation kallades för katastrofister. 

Författarna påvisade att barn i olika smärtsamma eller skrämmande situationer oftare använde 

strategier som tillhörde gruppen copinganvändare. I studien fann forskarna att vid 

tandläkarbesök använde sig 37 % av friska barn copingstrategier som tillhörde gruppen 

copinganvändare i jämförelse med 53-63 % bland barn med kroniska sjukdomar ex. astma 

diabetes och reumatiska sjukdomar. Beteendeinriktade copingstrategier var i högre grad 

effektiva mot smärta och gav bättre fysisk återhämtning än de katastrofiska [16].  

 

Ett flertal studier har visat att val av copingstrategier varierar med ålder. Äldre barn utvecklar 

fler copingstrategier och är mer aktiva än yngre barn [3, 14, 15, 16, 17]. Yngre barn har ibland 

svårt att finna copingstrategier och kan behöva direkt coaching till dessa verktyg [17]. En 

studie visade att yngre barn (4-7 år) tenderade att använda mer beteendemässig coping. Barn 

(8-10) år använde fortfarande beteendemässig coping men hade också inslag av kognitiv 

coping. Äldre barn och ungdomar (11-18 år) använde sig oftast enbart av kognitiv coping och 
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visade mer självkontroll när de utsattes för en stress och kunde därför hantera situationen 

bättre [14].  

 

Bland tonåringar finns det stora skillnader mellan könen enligt Fasth, Hallberg och Sällfors. 

Detta beror på skillnader i socialisationsprocessen bland könen. Generellt har flickor ett mer 

varierat val av copingstrategier och använder strategier som är mer känslomässigt fokuserade. 

Pojkar använder sig av problemlösande, kognitiva och beteendemässiga strategier för att 

avleda smärta [15].   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16



 

4.5 Användning av copingstrategier i rehabilitering 
Till detta kapitel fann vi fyra publikationer som berörde ämnet. Miller, Johann-Murphy och 

Zheleziniak fann att barns smärta avtar över tid. Den största minskningen av smärta påvisades 

i början av rehabiliteringsprocessen. Författarna fann även att utbudet av copingstrategier 

ökade över tid. Det fanns ett signifikant förhållande mellan generell förändring av smärta och 

förändring av copingstrategier. Detta indikerar att barns copingstrategier förändras efter 

smärtupplevelser. De mest effektiva copingstrategierna fanns i slutet av 

rehabiliteringsprocessen [3]. 

 

Lindemann betonar vikten av att man accepterar barns känslor vid smärta och att vuxna 

tillåter barnet att gråta. Ibland kan ord vara överflödiga och det kan räcka med att barnet 

känner att det finns vuxna runt omkring till hands. I en rehabilitering skall vårdpersonal ta 

vara på barnets tidigare erfarenheter av vad som gett lindring i tidigare smärtsamma 

situationer. Avledning kan vara en mycket viktig metod i smärtlindring hos barn och kan 

bestå av högläsning, sång, musik, olika lekar eller andra former av aktivitet eller 

tankeverksamhet [9]. Två studier visar att om barnet har någon uppgift att utföra under en 

smärtsam procedur så kan det öka toleransen för smärta. Avspänningstekniker i olika former 

kan vara ett exempel på avledning för att bryta spänningstillstånd och har visat sig bra vid 

t.ex. spänningshuvudvärk [6, 28]. 

En slutsats som McCaul, Monson och Maki hade i sin studie var att avledning och annan 

distraktion bara fungerar p.g.a. förväntningen på lindringen barnet hade [29].  

 

Beckung, Brogren och Rösblad framhåller betydelsen av att låta barnet vara delaktig i 

behandlingen och att detta är en bra copingstrategi. Att skriva smärtdagbok hjälper barnet att 

konkretisera en smärtupplevelse och barnet kan sedan relatera till speciella händelser. Barnet 

kan uppskatta att leka lite detektiv och genom kartläggning spåra smärtan [6].  
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5. Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion  
I dag är barns smärta och dess olika behandlingsmetoder vid smärta, ett centralt arbetsområde 

inom hälso- och sjukvården anser vi. Genom forskning under de senaste årtionden har man 

funnit att barn har ett väl utvecklat smärtsinne och därför bör behandlas för sin smärta [7, 11, 

19]. Från vår kliniska utbildning har vi sett att många vårdinstanser utarbetat speciella arbets- 

och behandlingsplaner för barn med smärtproblematik. 

 

Alla de vetenskapliga publikationer i denna studie som behandlar barns minne av smärta har 

påvisat att barns smärtminne existerar och är väl utvecklat. Det är också under ständig 

utveckling i takt med individens utvecklings- och mognadsprocess. Insikten att barn kan 

minnas traumatiska upplevelser redan från spädbarnsperioden har ökat vår kunskap om barns 

medvetande.   

 

Att barn i många fall känner en ökad stress eller oro vid ett läkar- eller sjukhusbesök, leder till 

att de utvecklar och brukar copingstrategier vid dessa tillfällen [16]. I många fall kan 

sjukvården förstärka oron tror vi.  Vid ett besök på exempelvis en akutvårdsavdelning med 

högt tempo, lägger kanske inte personalen så stor vikt vid att smärtlindra ett barn vid enklare 

medicinska behandlingar som tex blodprovstagning. Ofta kan barnet hållas fast i dessa 

situationer. Barnet kan uppleva detta som ett övergrepp och de obehagliga känslorna kan 

förstärkas samt sätta framtida spår [5].  I vissa olyckliga fall kan barnet få en negativ 

erfarenhet redan från det första mötet med sjukvården. Detta kan reduceras genom att 

personalen som arbetar med barnet har detta i åtanke och har kunskap om barns smärta och 

sätt att uttrycka den. Med den kunskap om barns smärtminne som vårdpersonalen har idag, 

ökar förutsättningen för att skydda barn från de obehagliga känslorna och situationerna. 

Forskning har visat vilka konsekvenser barns upplevelser i vården kan ha för fortsatt vård och 

återhämtning [12, 20].  

 

Flera studier har visat att barns känslor och smärta är starkt relaterade till varandra. Många 

barn upplevde en ökad stress eller oro vid ett läkar- eller sjukhusbesök [5, 6, 16, 22]. När vi 

granskat dessa studier där man mätt barnets smärta och minnet av den, kan man ifrågasätta 

deras validitet. I mätningen och resultatet av den bör yttre faktorer t ex. sjukhusmiljö och 

relation till läkare tas i beaktande, eftersom detta kan påverka barnets skattning. Genom det 
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starka sambandet mellan dessa kan det inte urskiljas om det är den egentliga smärtan man 

mäter eller obehagskänslan [12, 18]. I några studier har man tagit detta i beaktande och även 

låtit barnen skatta ängslan och oro. Cohen, Blount och medförfattare undersökte både 

psykologisk och farmakologisk smärthantering och dess inverkan på barnens förväntningar, 

barnens smärta under proceduren och minnet av stress flera månader efter ingreppet var. De 

visade att negativa förväntningar inför ett ingrepp ökar ängslan och smärtupplevelsen hos 

barnet [12]. 

 

 Veerslot, Veerkamp och kollegor fann att barn som var ängsliga i sin natur, tenderade att 

använda fler copingstrategier än barn som inte hade denna tendens. Yngre barn tenderade att 

bruka strategier som resulterade i ett mer utagerande utspel som att skrika eller gömma sig 

Ängsliga barn använde också mer utagerande copingstrategier och var mer effektiva än andra 

barn [14]. I vissa fall kan dessa utagerande utspel vara en mindre lyckad strategi. I bland är 

dessa utspel inte möjliga t.ex. vid provtagning och då är det viktigt att personalen guidar och 

ger barnet förslag på andra strategier anser vi. Flera studier visade att äldre barn använder 

mindre utagerande strategier än yngre barn [3, 14, 15, 16, 17]. 

I två av studierna kunde författarna se en indikation på att barnets copingstrategier 

förändrades efter vilka smärtupplevelser de utsatts för [3, 16].  

 

Som sjukgymnast och medlem i ett team tycker vi att det bör finnas en strävan efter att alltid 

planera barnets rehabilitering tillsammans med barnet och dennes familj. Får individen känna 

en delaktighet redan från starten av rehabiliteringen, bör möjligheten att processen blir kortare 

öka. Delaktighet kan vara den, kanske viktigaste av barnets copingstrategier. Vid denna 

planering finns det möjlighet att identifiera eventuella problem eller rädslor hos barnet. 

Genom vetskap om dessa finns det möjlighet att kartlägga barnets eventuella minnen av 

smärta och ta dessa i beaktande vid rehabilitering. Att sätta klara mål för rehabiliteringen är 

mycket viktigt. Dessa bör vara realistiska både för barn och terapeut. För att öka barnets 

motivation att nå målet, bör delmål vara en självklarhet [6]. 
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5.2 Metoddiskussion 
Vår sökning av vetenskapliga publikationer med de tidigare nämnda sökorden resulterade i ett 

stort antal träffar. Urvalet av relevanta artiklar skedde sedan utifrån studiens frågeställningar. 

Syftet med de flesta artiklar var att utröna om det verkligen fanns ett minne av smärta hos 

barn och om det kan förändras under kortare och längre tid. I flera studier ville man också 

undersöka om barns ålder och mognad förändrade upplevelserna av smärta. Många av de 

granskade artiklarna var skrivna utifrån ett allmänt vårdperspektiv och inte inriktade på 

rehabilitering och sjukgymnastik. Träffarna på sökorden med inriktning mot rehabilitering 

och sjukgymnastik var få, vilket kan ses som en brist. Orsaker till detta kan vara att 

forskningen inte kommit så långt inom området. Detta finner vi beklagligt för i dagens 

sjukvård och samhälle krävs en vetenskap som grund för de sjukgymnastiska insatserna och 

resultatet av dem. Likaså är det viktigt för att motivera vikten av rehabilitering.  

 

En annan felkälla vi stött på under granskningen av artiklarna, är att författarna till de olika 

studierna brukar begrepp och benämningar som inte tydligt definieras. Detta medför att det är 

svårt att försäkra sig om vad de olika författarna egentligen menar. Ett exempel på detta är 

benämningen på copingstrategier. De olika studierna har använt begrepp som: coping, 

copingstrategies, copingmanagement eller copingskills. Detta kan ha lett till att vi gått miste 

om artiklar som behandlat området coping men ej kunnat hittas i databaserna p.g.a. fel sökord. 

 

Flera studier betonade svårigheten att skatta små barns smärta och att detta kunde leda till 

otillfredsställande smärtbehandling [1, 4, 5, 6, 23]. Ornstein, Manning och Pelphrey- Archer 

ansåg att många skattningsskalor för smärta är baserade på information från smärtminnet och 

detta kan påverkas av barnets ålder [11]. Flera studier har använt mätinstrument för att skatta 

barnens upplevda smärta, men inte anpassat valet av instrument till barnens ålder och deras 

förmåga att förmedla smärta. I artiklarna nämns endast barnens ålder, inte deras individuella 

mognadsgrad. I och med att detta kan skilja kraftigt i vissa fall bör det tas i beaktande. Till 

varje mätinstrument finns en rekommendation om användningsområde och ålder på individen 

som skall skatta sin upplevelse. Flera av studierna har använt VAS skattning även hos väldigt 

små barn. Instruktioner om VAS rekommenderar att denna skattning ej passar för barn som 

inte börjat skolan och har en större mognad. Hos yngre barn rekommenderas Bieri Faces Pain 

scale eller McGrath´s Faces Scale [12]. När barn ska kommunicera om smärta kan de ha svårt 

att skilja på smärtans intensitet och den obehagskänsla som smärtan medför. I och med att 
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barns smärta förmedlas på många olika sätt kan den inte mätas på ett entydigt sätt. Vid 

smärtmätning som utvärdering av behandling borde därför följande komponenter ingå: 

verbala rapporter, direkta smärtuttryck, fysiologiska uttryck och föräldramedverkan [5].  

 

Kvalitetsaspekter på de ingående studierna kan diskuteras. Antal försökspersoner i studierna 

har varierat, alltifrån 16 till 138 deltagare. Det kan diskuteras om 16 deltagare är ett för litet 

material att dra några slutsatser av när det gäller studier med kvantitativ ansats. Den längsta 

uppföljningsperioden var tre månader. Längre uppföljningsperiod kanske ej behövs då 

studierna vill se hur barnet minns över en obestämd tid. Ett fåtal studier hade 

inklusionskriterier och exklusionskriterier angivna. Syftet med inklusions och 

exklusionskriterier är att andra skall kunna upprepa samma studie under identiska 

förhållanden [31]. Vår litteraturstudie innehåller också översiktsartiklar där vi ej tagit del av 

de studier som ingår i dessa översikter [7, 8, 11, 13, 20, 23,] samt facklitterataur [4, 5, 6, 9, 

10].  
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5.3 Resultatens betydelse för sjukgymnastik 
Resultatet av denna litteraturstudie visar att barn har ett väl utvecklat minne av smärta. Många 

av de barn som sjukgymnaster möter i sitt arbete, har någon form av erfarenhet av smärta, 

som kan påverka sjukgymnastiska insatser. Detta bör tas i beaktande vid rehabiliteringen och 

barnens känslor måste respekteras. 

 

Tidigare forskning har visat att barn med smärtproblematik ofta utvecklar ett 

spänningsmönster i kroppen och vid olika rörelser. I vissa fall utvecklar barnet total 

immobilitet. Detta skulle kunna förhindras genom fysisk aktivitet och sjukgymnastik. Genom 

fysisk aktivitet ökas frisättningen av kroppens egna smärtstillande hormoner, endorfinerna. 

Individens motoriska utveckling främjas likaså minskar risken för att muskulatur och leder 

blir strama respektive stela. Barnets kroppskänsla stärks och ger dem rörelseglädje [6].  

 

I en rehabiliteringsprocess bör barnets egna copingstrategier ses som en tillgång. Genom att 

barnet själv får visa och berätta om vilka knep de hittat och använder sig av vid smärta, ökar 

barnets självkänsla och delaktighet i rehabiliteringen. Genom att tillfråga och aktivt lyssna på 

barnet skapar man en dialog som förhoppningsvis leder till ett ökat förtroende [9].  

Det är viktigt att uppmuntra barnet till att använda sina egna copingstrategier. Hur barn 

reagerar och agerar i en stressfull situation är mycket individuellt. Har barnet inga egna 

copingstrategier bör terapeuten lägga stor vikt vid att handleda barnet till att finna dem. [3] 

 

En annan viktig del att uppmärksamma är vikten av att informera barnet om vad som ska ske 

innan behandlingens start. Wynn- Jones och Anderson beskrev i sin artikel att om barnet får 

prova att använda en syrgasmask innan operation kan rädsla och oro minska inför detta 

moment. Barnet har då haft möjlighet att uttrycka och förklara sin obehagskänsla samt ställa 

de frågor som finns innan behandlingen genomförs [30]. En parallell till sjukgymnastik kan 

t.ex. vara att barn som är rädda för smärta vid träning, i lugn miljö och på sina villkor prova 

träningsredskapen innan den egentliga träningen börjar.  
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5.4 Rekommendationer till fortsatt forskning 
Vi anser att det behövs fler studier om barn, smärta, minne och dess inverkan på 

rehabilitering. Förslag på områden och frågeställningar ges nedan: 

• Hur barns minne av smärta kan påverka rehabilitering. 

• Kan sjukgymnastiska behandlingsmetoder göra att barnet får obehagliga 

smärtupplevelser med sig?  

• Hur kan eventuella minnen av smärta yttra sig i vuxen ålder? 

• Hur kan sjukgymnasten integrera barns copingstrategier i rehabiliteringen på ett 

effektivt och pedagogiskt sätt? 

• Kan barns minnen av smärta förstärkas under åren i takt med ökad medvetenhet?  

 

 

 

5.5 Slutsatser 
Utifrån denna litteraturstudie kan vissa slutsatser dras. Allt tyder på att barn har ett 

smärtminne men hur väl det tas i beaktande vid rehabilitering saknas det dokumentation om. 

Barns sätt att uttrycka smärta är individuellt likaså användning och utveckling av 

copingstrategier. Copingstrategier skall ses som en tillgång samt uppmuntras och kan ha en 

stor betydelse för en lyckad rehabilitering. 
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