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Abstrakt 
Barns föreställningar av smärta är relaterade till tidigare erfarenheter av smärta. 
Smärtan skiljer sig mycket från barn till barn. Föräldrarna är ofta en betydelsefull 
länk mellan barnet och sjukvården, speciellt när barnet upplever stark smärta. Syf-
tet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 
i samband med omvårdnad till förskolebarn med smärta. Studien är baserad på 15 
internationellt publicerade vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra olika kategorier: Att bedöma smärtan, 
att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna, att känna sig hjälplös och fru-
strerad över de hinder som finns och att smärtutbildning kunde hjälpa. Studien vi-
sar bland annat att sjuksköterskorna upplever behov av utbildning om skattning 
och hantering av smärta hos förskolebarn. 

 
 
Nyckelord 
Omvårdnad, sjuksköterska, upplevelser, barn, smärta, smärtutbildning, otillräck-
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Att uppskatta och förstå andra människors smärta är ofta svårt. IASP (International Associa-

tion for the study of pain) menar på att smärta är en subjektiv upplevelse och att varje individ 

lär sig begreppets innebörd genom erfarenheter och upplevelser relaterade till skador tidigt i 

livet (Socialstyrelsen, 2003). Smärta definieras enligt IASP (International Association for the 

study of pain) Citat; ”som en obehaglig sinnesupplevelse, som starkt och specifikt känslomäs-

sigt engagerar oss, och som är utlöst av en verklig eller hotande vävnadsskada, eller som be-

skrivs i termer av sådan skada”. (Socialstyrelsen, 2001 p. 11 ). 

 

Sjuksköterskan har till uppgift att undanröja smärta och obehag samt ge stöd och hjälp åt pati-

enter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer 

(SOSFS 1993:17). Brist på kunskap, utbildning och erfarenhet utgör ett hinder vid hantering 

och behandling av smärta (Kohr & Sawhney, 2005). Eftersom smärta startar kroppens stressy-

stem leder detta till mobilisering av energi. Denna process bryter ner vävnader och då får läk-

ningsprocessen vänta till senare. En bra smärtbehandling påskyndar övergången från nedbryt-

ning till uppbyggnad och är värdefull för läkning och kan vara direkt livräddande (Olsson & 

Jylli, 2001). En studie av Fothergill-Bourbonnais och Wilson-Barnett (1992) visar på att sjuk-

sköterskor upplever att deras grundutbildning inte förbereder dem tillräckligt för att behandla 

och hantera patienter med smärta. Godfrey (2005) belyser också, i sin studie, att många sjuk-

sköterskor saknar kunskap om en god smärtbehandling.  

 

Länge antogs det att nyfödda barns sinnen var så outvecklade att de inte upplevde smärta. 

Även så sent som i början på 1980-talet utfördes vissa operationer på prematura barn utan 

smärtlindring eller narkos. Detta berodde på en blandning av okunskap om smärtsinnets ut-

veckling och rädsla för potenta anestesimedelseffekter. Eftersom de andra sinnena är väl ut-

vecklade bör man utgå ifrån att barn i alla åldrar upplever smärta. Det verkar vara viktigare att 

ha en bra strategi för smärtbehandling av nyfödda, småbarn och yngre skolbarn jämfört med 

äldre barn. De äldre barnen har mer kunskaper, större erfarenhet och ett mer utvecklat språk. 

Detta gör att man kan samtala och klarlägga information för att underlätta behandlingen, me-

dan relationen behöver byggas upp på annat sätt med småbarn (Olsson & Jylli, 2001). Barns 

föreställningar av smärta är relaterade till tidigare erfarenheter av smärta. Den skiljer sig 

mycket från barn till barn. De minsta barnen kan tyckas förknippa smärtan med specifika fö-

remål och personer. Barnet kan minnas själva smärtan och de personer som utsätter barnet för 

smärta. I takt med att barnet blir äldre börjar det synas mer specifika reaktioner så som t ex att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Wilson%2DBarnett+J%22%5BAuthor%5D
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barnet blundar eller grimaserar. Barnets ansiktsutryck kan avspegla väldigt mycket om hur 

barnet upplever smärtan (Lindemann, 1996). 

 

Det finns få mätinstrument som på ett användbart sätt förmår ange barnets smärtupplevelse, 

och det är mycket svårt för barnet att förmedla sin upplevelse till hjälparen. Det är därför inte 

ovanligt med bristande förståelse av barns smärtupplevelse (Lindemann, 1996). Det händer 

ibland att barn behandlas som objekt istället för en individ. Samtidigt glöms det ofta bort att 

barnets reaktion på smärta är beroende på barnets ålder, förståelse och verklighetsuppfattning 

(Olsson & Jylli, 2001). 

 

Barnens föräldrar har en central roll när barn behandlas på sjukhus. Föräldrarna är ofta en be-

tydelsefull länk mellan barnet och sjukvården, speciellt när barnet upplever stark smärta 

(Woodgate & Kristjanson, 1996). Föräldrarna utgör en unik tillgång för att skatta barnets 

smärta. Flertalet studier har visat att föräldrarnas uppskattning och värdering, av sina barns 

smärta, är betydligt närmare barnets egentliga smärta än vad det är när sjuksköterskan försö-

ker att värderar barnets smärta (Jylli & Olsson, 1995; Craig, Lilley & Gilbert, 1996).  

 

När det gäller smärta och smärtbehandling hos barn ska sjuksköterskan förebygga och upp-

täcka smärta och tolka barnets smärtsignal samt behandla enligt givna ordinationer. Detta krä-

ver kunskaper i smärtfysiologi, farmakologi, smärtskattning samt förstå hur olika psykologis-

ka mekanismer påverkar smärtupplevelsen (Hofer & Högström, 1995).  

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med omvård-

nad av förskolebarn med smärta. 

 

Benämningen förskolebarn innefattar spädbarn och barn upptill sex år. 

 

METOD 
Litteratursökning 

Sökning efter relevant litteratur har gjorts både manuellt och i universitets bibliotekskatalog 

Lucia, MIMA samt databaserna Pubmed, Swemed+, Cinahl och Academic Search. Sökorden 

som tillämpats är pain, child, children, infant, nurse, nursing, experience, measure, manage-

ment, assessment, knowledge och quality. Sökorden har använts både var för sig och i olika 
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kombinationer. Avgränsningar har gjorts till litteratur från år 1990 och framåt. Att jag valde 

1990 som gräns berodde på att jag ville ha ett större antal träffar i min sökning. Av ett stort 

antal träffar, ca 10 000, lästes sedan rubrikerna som i sin tur ledde fram till att jag läste cirka 

35-50 abstrakt. Efter att ha granskat abstrakten valdes de mest relevanta ut utifrån syftet. Av 

abstrakten som lästes igenom användes 15 av dem sedan till analysen, 7 kvalitativa och 8 

kvantitativa. Att det sorterades bort så många abstrakt berodde på att de inte svarade mot stu-

diens syfte.  

 

Analys 
Arbetet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Arbetssättet i en innehållsanalys känne-

tecknas av en systematisk och stegvis klassificering av data för att identifiera mönster och ka-

tegorier. Målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 

2003). Denna forskningsmetod kan tillämpas på människors skriftliga samt muntliga berättel-

ser. Kvalitativ innehållsanalys kan användas till data som dagböcker, böcker, brev, artiklar 

samt andra tryckta material (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & Beck, 2004). Syftet med denna 

analysmetod är att ge en detaljerad återspegling av kategorier och meningar i texten utifrån 

syfte och frågeställningar.  

 

Artiklarna granskades utifrån kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt 

(1992). Valda artiklar lästes igenom för att få en överblick och övergripande förståelse av ma-

terialet. Sedan markerades 109 textenheter som svarade emot syftet, de översattes från eng-

elska till svenska och sammanställdes. För att hitta kärnan i textenheterna lästes dessa flera 

gånger och oväsentlig text sorterades bort. Textenheterna jämfördes sedan med varandra och 

jag fann gemensamma nämnare i dem. Textenheterna med de gemensamma nämnarna fördes 

sedan samman till preliminära kategorier. Kategorierna som hade samma typ av innehåll för-

des sedan ihop till bredare kategorier. Kategoriseringen skedde tills dess att inga kategorier 

hade samma innehåll. Kategoriseringen kontrollerades genom att gå tillbaka och jämföra med 

textenheterna för att säkerställa kategorin. 

För att kvalitetsbedöma artiklarna gjordes en granskning av problemformulering, urval, me-

tod, giltighet, kommunicerbarhet samt huvudfynd. Den sammanfattande bedömningen av ar-

tiklarnas kvalitet bedömdes då vara bra, medel eller dålig (Willman & Stoltz, 2002). 

Se resultatet i tabell 1. 
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Tabell 1 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare Studie Deltagare Analysmetod 
/datains. metod 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Bricher  
(1999) 

 
Kvalitativ 

 
6 sjuksköterskor i 
Australien 

 
Ostrukturerad 
bandinspelade in-
tervjuer. Hermene-
utisk- fenomenolo-
gisk analys. 

 
Sjuksköterskorna 
måste göra smärt-
samma ingrepp och 
samtidigt försöka bi-
behålla förtroendet 
hos barnet. 

 
Bra 

 
Callery 
(1997) 
 

 
Kvalitativ 

 
21 sjuksköterskor i 
England 

 
Bandinspelade 
djupintervjuer.  
Tematisk inne-
hållsanalys. 

 
Konflikter uppstår 
mellan modern och 
sjuksköterskan p.g.a. 
moderskänslor och 
olika kunskaper i att 
bedöma barns smärta.  

 
Bra 

 
Ely 
(2001) 
 

 
Kvalitativ 

 
16 sjuksköterskor på 
en barnavdelning i 
USA 

 
Upprepade grupp-
diskussioner. 
Innehållsanalys in-
spirerad av Morgan 
(1993). 

 
Det finns både orga-
nisationsmässiga och 
kunskapsrelaterade 
hinder i klinisk utöv-
ning gällande be-
dömning och behand-
ling av smärta.   

 
Bra 

 
Hamers, Hui-
jer Abu-Saad, 
van den Hout, 
Halfens,  Kes-
ter  
(1996) 
 

 
Kvantitativ 

 
202 sjuksköterskor 
från 11 olika sjukhus 
i Holland 

 
Experimentell stu-
die. 
Enkätstudie 
Cross-Over design 
inspirerad av Armi-
tage & Berry 
(1987); Altman 
(1991)  

 
Sjuksköterskorna till-
skrev mer smärta till 
barn som utrycker sig 
verbalt än till de som 
inte gör det. 

 
Bra 

 
Hamers,  Hui-
jer Abu-Saad, 
van den Hout, 
Halfens, 
Schumacher 
(1994) 
 

 
Kvalitativ 

 
10 sjuksköterskor på 
en barnavdelning i 
Holland 

 
Semistrukturerad 
observationsstudie.  

 
Sjuksköterskan på-
verkas av många oli-
ka faktorer vid be-
dömning av barns 
smärta. Verbala ut-
ryck, barnets ålder, 
föräldrapåverkan och 
arbetsmängd är några 
exempel. 
 
 
 
 

 
Bra 
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Tabell 1 Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare Studie Deltagare Analysmetod 

/datains. metod 
Huvudfynd Kvalitet 

 
Jacob, Puntil-
lo (1999) 
 

 
Kvantitativ 

 
260 sjuksköterskor på 
ett barnsjukhus i 
USA. 

 
Enkätstudie  

 
Sjuksköterskor är inte 
konsekventa gällande 
smärtbedömning och 
behandlar smärta ut-
ifrån en icke systema-
tisk värdering. Det 
mest använda instru-
ment för smärtbe-
dömning är en nume-
risk skala.  

 
Medel 

 
Karling, Ren-
ström, 
Ljungman  
(2002) 

 
Kvantitativ 

 
269 sjuksköterskor på 
olika avdelningar. 
Studien gjord i Sveri-
ge 

 
Enkätstudie 
Statistisk metod: 
SPSS 8.0. 

 
Akut- och postopera-
tiv smärta är ett pro-
blem i omvårdnaden 
av barn. Otillräcklig 
smärtbehandling 
tycks vara relaterat 
till organisationens 
utseende t ex ofull-
ständiga rutiner.   

 
Bra 

 
Pölkki, Lauk-
kala, Vehvilä-
inen-
Julkunen, Pie-
tilä (2003) 
 

 
Kvantitativ 

 
162 sjuksköterskor på 
barnavdelningar i 
Finland 

 
Enkätstudie av ty-
pen Likert. Statis-
tisk metod: SPSS. 
 

 
Det finns fem positi-
va och fem negativa 
faktorer som icke på-
verkar farmakologisk 
smärtlindring hos 
barn.    

 
Bra 

 
Reyes 
(2003) 
 

 
Kvantitativ 

 
24 sjuksköterskor och 
107 journaler på en 
barnintensiv- avdel-
ning i USA. 
 

 
Prospektiv enkät-
studie och en retro-
prospektiv doku-
mentationsgransk-
ning. 

 
Sjuksköterskorna 
trodde olika vad det 
gäller skattning och 
dokumentering av 
barns smärta. Sjuk-
sköterskorna trodde 
att smärtskattning var 
viktigt för att få en 
effektiv smärtlind-
ring. 
 
 
 
 

 
Bra 
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Tabell 1 Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare Studie Deltagare Analysmetod 

/datains. metod 
Huvudfynd Kvalitet 

 
Salantärä 
(1999) 

 
Kvantitativ 

 
267 sjuksköterskor på 
barnavdelningar i 
Finland 

 
Enkätundersökning 
Icke parametrisk 
statistikmetod. 
Statistiska metoder. 

 
Fastän sjuksköters-
kornas attityd till 
smärtbehandling i 
huvudsak var positiv, 
var det stor variation 
i hur de kände att de 
kunde erbjuda god 
kvalitet på vården 
gällande kontroll av 
smärtan. 

 
Bra 

 
Salantärä, 
Lauri, Salmi, 
Helenius 
(1999) 
 

 
Kvantitativ 

 
365 sjuksköterskor på 
barnavdelningar i 
Finland 

 
Enkätundersökning 
av typen Likert. 
Statistisk metod: 
SAS 6.2. 

 
Det finns ett tomrum 
i sjuksköterskans 
kunskaper gällande 
både farmakologisk 
och icke farmakolo-
gisk behandling av 
smärta hos barn.  

 
Bra 

 
Simons, 
Franck,  
Roberson  
(2001) 
 

 
Kvalitativ 

 
20 sjuksköterskor på 
ett barnsjukhus i Eng-
land 

 
Fenomenologisk 
Open-ended In-
tervju. 
Upprepande jämfö-
rande analys inspi-
rerad av Cooper & 
McIntyre (1993). 

 
Föräldrars inverkan i 
barnets smärtbehand-
ling är ytlig och grän-
sar till det naturliga. 
Sjuksköterskorna 
uppfattar det som 
adekvat att föräldrar-
na är involverade i 
barnens smärtbehand-
ling.  

 
Bra 

 
Simons, Ro-
bertson 
(2002) 
 

 
Kvalitativ 

 
20 sjuksköterskor i 
England. 

 
Fenomenologisk 
semistrukturerade 
intervjuer. Uppre-
pande jämförande 
analys inspirerad 
av Cooper & McIn-
tyre (1993). 
 
 
 
 

 
Dålig kommunikation 
mellan sjuksköterskor 
och föräldrar leder till 
en sämre smärtbe-
handling. 

 
Bra 
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Tabell 1 Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=15) 
Författare Studie Deltagare Analysmetod 

/datains. metod 
Huvudfynd Kvalitet 

 
Van Hulle 
Vincent, 
Denyes 
(2004) 
 

 
Kvantitativ 
 

 
67 sjuksköterskor  
från olika avdelning-
ar på ett barnsjukhus 
i USA 

 
Enkätundersökning 
med flersvarsalter-
nativ. Analysme-
tod: Statistikpro-
gram 

 
Det är positiva för-
hållanden mellan 
sjuksköterskors ad-
ministration av anal-
getika och barns 
smärta samt mellan 
sjuksköterskors erfa-
renheter med barn 
och sjuksköterskors 
möjlighet att över-
komma hinder för op-
timal smärtlindring. 

 
Bra 

 
Woodgate, 
Kristjanson 
(1996) 

 
Kvalitativ 

 
24 sjuksköterskor på 
två barnavdelningar 
på ett sjukhus i Ka-
nada. 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. Inne-
hållsanalys Groun-
ded Theory in-
spirerad av Glaser 
& Strauss (1967); 
Strauss & Corbin 
(1990) 
 

 
Sjuksköterskorna fö-
redrar i första hand 
att använda sig av en 
teknisk vård, använ-
der smärtskattning i 
begränsad omfattning 
och kunde därmed 
inte adekvat lindra 
barnets smärta. 
 

 
Bra 

 

RESULTAT 
Analysen resulterade i fyra kategorier som beskriver sjuksköterskors upplevelser och erfaren-

heter. Resultatet presenteras i löpande text med referenser och illustreras med citat från de ve-

tenskapliga studierna. 

 
 
Tabell 2 Kategorier som ingår i resultatet (n=4) 

Kategorier 
 

Att bedöma smärtan 

Att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna 

Att känna sig otillräcklig  på grund av de hinder som finns  

Att smärtutbildning kunde hjälpa 
 

 

Att bedöma smärtan 

Enligt sjuksköterskorna i Woodgate och Kristjanson (1996) kan bedömningen av barnets 

smärta påverkas om sjuksköterskan har otillräcklig kunskap om barnet. Nästan alla sjukskö-

terskor tyckte att deras skattning av smärtan påverkade smärtbehandlingen (Reyes, 2003). 
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Däremot tyckte sjuksköterskorna att smärtskattningsinstrument inte var nödvändigt för en god 

smärtskattning och behandling (Simons & Roberson, 2002). En stor del av sjuksköterskorna 

menade att de identifierade smärta genom verbala uttryck såsom gråt, skrik eller grymtningar 

(Jacob & Puntillo, 1999). I Hamers, Huijer Abu-Saad, van den Hout, Halfens & Kester (1996) 

studie ansåg sjuksköterskorna att de tillskrev barnet mer smärta om det utryckte sig verbalt 

och sjuksköterskorna var mer benägna att ge analgetika till dessa barn. I Van Hulle Vincent 

och Denyes (2004) studie svarade sjuksköterskorna att de gav en större mängd analgetika till 

de barn som utryckte att de hade ont genom att gråta eller skrika. 

 

Sjuksköterskorna tyckte inte att barnets ålder hade någon påverkan på smärtanamnesen eller 

administreringen av analgetika (Hamers et al., 1996). Däremot angav sjuksköterskorna i Rey-

es (2003) studie att åldern och diagnosen påverkade dem när de skulle skatta barnets smärta. I 

en studie av Salantärä (1999) tyckte mer än hälften av sjuksköterskorna att de hade svårt att 

skilja mellan smärta och rädsla. I Van Hulle Vincent och Denyes (2004) studie varierade sjuk-

sköterskorna i sin tro på barnets självrapporterade smärta. I Reyes (2003) ansåg två tredjede-

lar av sjuksköterskorna att smärta hos barn ofta är oigenkännlig. Sjuksköterskorna var inte 

eniga om de trodde att barn kände smärta likadant som vuxna och de trodde att olika barn 

kände olika smärta. Sjuksköterskorna trodde i Hamers, Huijer Abu-Saad, Halfens & Schuma-

cher (1994) studie att vuxna erhöll tidigare smärtlindring än barn. De trodde även att vuxna 

upplever mer smärta än barn vid liknande situationer. 

 

I Jacob och Puntillo (1999) studie svarade lite mer än häften av sjuksköterskorna att de identi-

fierade smärta genom att titta på fysiologiska värden som t ex puls -och andningsfrekvens. 

Hälften av sjuksköterskorna svarade att de tittade på barnets kroppsspråk och ansiktsutryck 

som en indikator för smärta. En liten del av sjuksköterskorna svarade att de tolkade föränd-

ringar i den dagliga aktiviteten som tecken på smärta, så som ändringar i sov-, vilomönster 

och aptit. Ett fåtal av sjuksköterskorna svarade att de identifierade smärta genom neurologiska 

fynd och vissa observerade förändringar i barnets hudkostym. Det var bara ett litet antal sjuk-

sköterskor som svarade att de tolkade humörsvängningar som smärta. 

 

“I think children forget it more quickly An adult who has a hernia will stay in bed 

for about 2 days and take it easy, while a child will start walking around or play-

ing within a couple of hours He won't think about it that much.”(Hamers et al., 

1994 p. 856). 
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Att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna 

Att försöka skapa bra relation och förtroende hos ett barn är en process som inte kan hastas 

fram enligt sjuksköterskan (Bricher, 1998).  

 

“I spend a lot of time establishing some trust and explaining things.” (Bricher, 

1999 p. 453).  

 

Vidare tyckte sjuksköterskan att det är viktigt att försöka lära känna barnet som en individ och 

inte som en patient. Sjuksköterskan ansåg att relationen till barnet är grundat på humanistiska 

värderingar och att hon, som sjuksköterska, delar med sig av sig själv. (Bricher, 1998)  

 

“I was pleased we’d built up some trust and I’d shared a few funny stories with 

her and shown her a little bit of me” (Bricher, 1999 p. 453).  

 

Sjuksköterska menade att det är viktigt att vara ärlig och informera barnet om vad som hän-

der, på barnets egen kunskapsnivå. Barnets förståelse bör inte heller underskattas eller ignore-

ras. För att stärka förtroendet mellan barnet och sig själv ansåg sjuksköterskan att beröring 

som t ex en smekning eller en kram kan vara en viktig del (Bricher, 1998). Konsekvenserna 

av att inte känna barnet tillräckligt gjorde att vissa sjuksköterskor var okunniga om barnets 

smärta och särskilt om barnets vård (Woodgate och Kristjanson, 1996). Sjuksköterskorna an-

såg att det inte spelar någon roll hur bra relation de har till barnet då det alltid blir svårigheter 

om de inte har en fungerande relation med familjen. De menade att de arbetar tillsammans 

med föräldrarna för att skapa en relation mellan barnet och sig själva, för att kunna ge en bra 

smärtbehandling (Bricher, 1999). Enligt sjuksköterskorna i Callery (1997) studie är det föräld-

rarna som känner barnet bäst. Vidare ansåg de att ingen annan känner barnet så bra som 

mamman gör och det är oftast bäst att fråga henne för att ge en god omvårdnad.  

 

“Pain is a difficult thing to deal with I think with children and parents...you’ve 

got to be able to advise what, what type of painkillers you feel are appropriate, 

but you’ve also got to be able to listen to the parents, ‘cos they know their child, 

they’ve looked after their child for five, six years, so they know when their child 

has got pain. Erm, but then you also know the sort of pain that is expected of a 

particular post-op patient, and should be able to assess to a certain degree of 

what type of pain the child should be expected to be in.” (Callery, 1997 p. 32). 



 12

 

“And I’ve heard a lot of the doctors, certainly here, say ‘Well we’ll ask mum, 

mum knows best’ or I’ve heard them tell junior doctors ‘Always ask the parents. 

It’s their child, they know’ and it’s so true, it is.” (Callery, 1997 p. 29). 

 

En sjuksköterska tyckte att den största skillnaden mellan att vårda barn och vuxna är att du 

tillbringar mycket tid med föräldrarna, vid vård av ett barn. Vidare menade sjuksköterskan att 

föräldrar dock ibland kan hindra utvecklingen av en tillitsfull relation mellan sjuksköterskan 

och barnet (Bricher, 1999). I samma studie upplevde en sjuksköterska att föräldern försökte 

skydda sitt barn genom att hålla sjuksköterskan på armlängds avstånd, oftast fick sjuksköters-

kan bara närma sig barnet när behandling behövdes. I Woodgate och Kristjanson (1996) stu-

die framförde många sjuksköterskor att de trodde att föräldrarna skulle säga till om barnet 

hade ont. Samtidigt upplevde sjuksköterskorna att kommunikations- och informationsproblem 

mellan vårdpersonal och barnets föräldrar var en faktor som gav en dålig smärtbehandling 

(Karling, Renström & Ljungman, 2002). Sjuksköterskorna ansåg att kvaliteten av den infor-

mation som gavs till föräldrarna varierade. Sjuksköterskorna menade att den olika kvaliteten 

berodde på att den gavs av olika sjuksköterskor (Simons & Roberson, 2002). Enligt sjukskö-

terskorna i Woodgate och Kristjanson (1996) studie var dialogen mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna minimal om hur man skulle lindra barnets smärta. Vidare menade sjuksköterskor-

na att den dåliga kommunikationen mellan föräldrarna och sjuksköterskorna gjorde att föräld-

rarna felaktigt antog att barnet hade fått smärtlindring. Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att 

information från föräldrarna inte alltid är tillförlitlig. De ansåg också att information, från för-

äldrarna, om barnets smärta oftast fick dubbelkontrolleras (Hamers et al., 1994). Sjuksköters-

kan i Simons, Frank & Roberson (2001) menade att vissa föräldrar kommer konstant och talar 

om att deras barn har ont. 

 

“She came in and said can we give him a bolus of morphine and I said well I'll go 

and see what's the matter with him - does he need this bolus of morphine. I asked 

P what was wrong with him. He was bored in bed.” (Simons, Frank & Roberson, 

2001 p.595). 

 

Att känna sig otillräcklig på grund av de hinder som finns 

Sjuksköterskorna kände sig ofta hjälplösa och frustrerade när smärtan var svårkontrollerad. 

Samtidigt kunde en känsla av kraftlöshet och hopplöshet beskrivas av sjuksköterskorna när de 
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inte kunde påverka de medicinska ordinationer som de trodde var nödvändiga för en adekvat 

smärtlindring åt barnet (Woodgate & Kristjanson, 1996). Sjuksköterskorna ansåg att dåliga el-

ler inga ordinationer från läkarna var faktorer som försämrade smärtbehandlingen (Karling et 

al., 2002; Ely, 2001) 

 

“You are lucky if you can get them [physicians] to give a Tylenol® order for ba-

bies with pyloric stenosis. Because they still say, ‘Oh, they won’t have pain.’ They 

still say that they believe that. So, sometimes you feel like you are begging to help 

your patient. Even if they have assessed pain, you can’t give meds that aren’t or-

dered.” (Ely, 2001 p. 477). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att samtal, dem mellan, om barns upplevelse av smärta var mini-

mala. Hur ont barnet hade rapporterades enligt sjuksköterskorna ofta inte över till sjukskö-

terskorna som skulle jobba nästa arbetsskift (Woodgate & Kristjanson, 1996).  

 

”I try to tell the next person coming on what I did. It’s written down some what, 

but it’s hard to write. How do you say he doesn’t look good?” (Ely, 2001 p. 477). 

 

 Sjuksköterskorna menade att dåliga rutiner i det praktiska arbetet påverkade omvårdnaden 

(Ely, 2001). I Woodgate och Kristjanson (1996) studie rapporterade sjuksköterskorna att in-

formation om hur mycket smärtlindring barnet hade fått de senaste 12 timmarna inte alltid var 

känt för de sjuksköterskor som kom för att jobba nästa pass.  

 

I Karling et al., (2002) studie framgick det enligt sjuksköterskorna att föräldrarnas ängslan ut-

gjorde en faktor som försämrade smärtbehandlingen. Enligt sjuksköterskorna var föräldrarnas 

rädsla för opioider ett hinder i smärtbehandlingen (Ely, 2001). 

 

 “I think parents worry about giving more than one medicine, especially. Like, is 

it all right to give this antibiotic and pain medicine too?” (Ely, 2001 p. 477). 

  

Ängslan hos barn var en faktor som försämrade smärtbehandlingen ansåg sjuksköterskorna 

(Karling et al., 2003). Sjuksköterskorna i Ely (2001) menade att barnets ålder kan vara ett 

hinder i smärtbehandlingen. De menade att barn i åldern 2-3 år oftast utgör de största proble-

men då de inte tror att medicinerna mot smärtan kommer att hjälpa dem.   
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En del sjuksköterskor uppgav att brist på tid, för att skatta och behandla smärta, var en faktor 

som gav en dålig smärtbehandling (Ely, 2001; Jacob & Puntillo, 1999; Karling et al., 2003). 

En sjuksköterska uttryckte sig att det är svårt att sitta ner och ge tillräckligt med tid, till varje 

barn, då det fanns 13 barn totalt att sköta om alldeles själv eller med hjälp av bara en kollega 

(Hamers et al., 1994). Knappt hälften av sjuksköterskorna samtyckte att arbetstyngden var 

passande för att stödja användandet av smärtlindringsmetoder (Pölkki, Laukkala, Vehviläi-

nen-Julkunen & Pietilä, 2003). Över en femtedel av sjuksköterskorna beskrev att tillfällen att 

förse barnet med smärtlindring, på deras avdelning, var dålig eller mycket dålig (Salantärä, 

1999). 

 

“We don’t really have a whole lot of time. Diversional activities would probably 

help a whole lot; we just kind of go out, find a pain medicine, shove it in them 

without... we just don’t have time to deal any other way with helping them to deal 

with the pain.” (Ely, 2001 p. 477). 

 

Sjuksköterskorna tyckte att arbetstyngden påverkade administreringen av analgetika (Hamers 

et al., 1994). Tidsbrist och ett tåligt barn är också faktorer som hindrar administreringen av 

analgetika enligt sjuksköterskorna (Simons & Roberson, 2002).  

 

“When it is very busy, and you are caring for 12 children all by yourself, then you 

naturally just give a paracetamol.” (Hamers et al., 1994 p.857). 

 

 

Att smärtutbildning kunde hjälpa 

Sjuksköterskor tyckte att smärtutbildning skulle kunna hjälpa dem att skatta och behandla 

smärta (Reyes, 2003). I Jacob och Puntillo (1999) studie framgår att ett fåtal sjuksköterskor 

upplevde sig ha brist på kunskap gällande skattning och hantering av smärta. I Salantärä 

(1999) studie tyckte över hälften av sjuksköterskorna att de hade dålig kunskap om hur smärta 

uppkommer. Vidare angav en femtedel av sjuksköterskorna att de kände att de hade dåliga 

kunskaper om smärtans effekt på barnets organfunktioner. I Jacob & Puntillo (1999) svarade 

en femtedel av sjuksköterskorna att oron för andningsdepression påverkade deras handling vid 

smärtlindring av barn. Cirka hälften av sjuksköterskorna i Van Hulle Vincent & Denyes 

(2004) trodde att andningsdepression hos barn är mer vanligt än sällan. Sjuksköterskorna 

tyckte att de hade dåliga kunskaper om hur ofta ett läkemedel kan ges och dåliga kunskaper 
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om nya metoder för smärtlindring, var inte alltid känt (Woodgate & Kristjanson, 1996). Sjuk-

sköterskorna ansåg att deras kunskaper om smärtlindring skiljde sig mellan ålder, arbetsplats 

och erfarenhet (Salantärä, Lauri, Salmi och Helenius, 1999). Sjuksköterskorna kände ibland 

att de hade negativa känslor om analgetika på grund av att det använts utan egentligt behov 

(Hamers et al., 1994). Sjuksköterskor med goda kunskaper och en positivare attityd till smärt-

lindring ger en bättre och optimalare smärtbehandling (Van Hulle Vincent & Denyes, 2004). 

Ett hjälpmedel till en bättre och säkrare administrering var, enligt sjuksköterskorna, att sätta 

upp en lista av de vanligaste opioiderna med dos i förhållande till barnets vikt (Ely, 2001).  

 

DISKUSSION 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i samband med 

omvårdnad till förskolebarn med smärta. Analysen resulterade i fyra kategorier; att bedöma 

smärtan, att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna, att känna sig otillräcklig på grund 

av de hinder som finns samt att smärtutbildning kunde hjälpa. 

 

I kategorin att bedöma smärtan, visade resultatet att sjuksköterskorna ansåg att otillräcklig 

kunskap om barnet påverkade deras bedömning av barnets smärta. Sjuksköterskorna identifie-

rade smärtan genom verbala uttryck som gråt, skrik eller grymtningar. Andra sätt att identifie-

ra smärtan ansåg sjuksköterskorna var genom att observera barnets kroppsspråk, ansiktsutryck 

och fysiologiska värden som puls och andningsfrekvens. När sjuksköterskan försöker bedöma 

och skatta smärtan hos en vuxen person använder sjuksköterskorna liknande metoder som de 

gör när de bedömer och skattar smärtan hos barn. Detta styrks i Sjöström, Jakobsson & Hal-

jamäe (2002) där sjuksköterskorna observerade blodtryck, puls, EKG, andning, hudfärg, 

kroppshållning och ansiktsuttryck, på postoperativa vuxna patienter, för att skatta deras smär-

ta. För sjuksköterskan kan det vara svårt att göra en korrekt bedömning av smärtan, oavsett 

patientens ålder, eftersom smärtupplevelsen är individuell. I Sjöström et al., (2002) förklarade 

sjuksköterskorna att de genom erfarenhet hade noterat att smärta varierar och aldrig är statisk. 

Det uttryckte det som att de såg skillnader i smärtan men att detta var just det som var svårt. 

De beskrev också att smärta känns olika, att det alltid finns avvikelser då det finns de personer 

som alltid upplever mer smärta och de som upplever mindre smärta. De beskrev också att 

smärta bestod av olika delar.  

 



 16

Det är inte bara smärta som sjuksköterskan har som uppgift att bedöma. Sjuksköterskan måste 

även kunna bedöma t ex hur svårt skadad en patient är, om patienten drabbats av en hjärtin-

farkt eller hur stort omvårdnadsbehov en patient har. I en studie från Australien presenterades 

det att triage sjuksköterskor generellt sett gjorde en korrekt bedömning av hur många proce-

durer och undersökningar som patienten var tvungen att göra. De gjorde också en korrekt be-

dömning av hur många konsulter som behövdes (Vance & Sprivulis, 2005). En korrekt be-

dömning i ett tidigt skede sparar resurser. Det leder också till minskade väntetider och mins-

kat lidande för patienterna. 

 

I kategorin att skapa en bra relation till barnet och föräldrarna visade resultatet att sjukskö-

terskorna tyckte att det var viktigt att lära känna barnet som en individ och inte som en pati-

ent.  Sjuksköterskorna menade också att det var viktigt att vara ärlig och informera barnet för 

att skapa ett bra förtroende.  Föräldrarna spelar också ofta en viktig roll vid omvårdnaden av 

ett barn. Sjuksköterskorna menade att det uppstod svårigheter då de inte hade en fungerande 

relation med barnets familj.  

 

Att ha relationer till olika människor tillhör en stor del av sjuksköterskans vardag. Som sjuk-

sköterska har du relationer med många olika människor t ex sjuksköterskekollegor, underskö-

terskor, läkare, läkarsekreterare, patienten och anhöriga. För att skapa en bra vård krävs det att 

man har bra relationer och ett bra och disciplinerat lagarbete. Det mest centrala i detta lagar-

bete är en god kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare. Denna kommunikation ska 

grunda sig på en ömsesidig och en underförstådd tillit i var och ens åsikter och integritet (Ar-

ford, 2005). Tyvärr blir inte alltid relationen mellan sjuksköterskan och läkaren så bra. Enligt 

Davies och Salvage (1999) beror det på utbildningsstatus, lön, klass och i synnerhet, att könen 

traditionellt sett har gjort skillnader mellan grupperna.  

Ett exempel på en dålig relation och kommunikation, mellan sjuksköterska och läkare, är i att 

sjuksköterskorna upplevde att de inte var inbjudna att diskutera de medicinska åtgärder som 

skulle utföras på patienten. Först när alla beslut var fattade gav läkaren sjuksköterskorna 

chansen att tala (Manias och Street, 2001). Att skapa bra relationer mellan sjuksköterskor och 

läkare är något som det bör ”jobbas” ännu mer på i framtiden. Det är viktigt att försöka få bort 

dessa ovan beskrivna orsaker för att kunna ge patienten en så bra och professionell vård som 

möjligt.  
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I kategorin att känna sig otillräcklig på grund av de hinder som finns visade resultatet att sjuk-

sköterskorna kände sig hjälplösa och frustrerade då smärtan var svårkontrollerad. Resultatet 

visade också att rutinerna i det dagliga arbetet påverkade omvårdnaden. Ofta rapporterades 

inte hur ont barnet hade samt hur mycket smärtlindring barnet fått inte över till den sjukskö-

terska som skulle jobba nästa skift. Sjuksköterskorna upplevde att de hade minimala samtal 

sig emellan angående barnets smärta. Att sjuksköterskorna hade dåliga överrapporteringar tror 

jag kan bero på en hög arbetstyngd och brist på tid. Just hög arbetstyngd och brist på tid är 

något som många sjuksköterskor upplever. I en studie av Olofsson, Bengtsson & Brink (2003) 

beskrev sjuksköterskorna att det kände frustration då det inte fanns tillräcklig tid för vård av 

patienterna. Tiden de spenderade på vård hade minskat eftersom tiden för administrativa syss-

lor hade ökat.  Sjuksköterskorna beskrev också att de hade en känsla av hopplöshet när de in-

såg att de inte kunde påverka sin arbetssituation. De ansåg också att det försökt beskriva sin 

arbetssituation och höga arbetstyngd för chefen men att detta inte uppmärksammats.  

 

I den sista kategorin att smärtutbildning kunde hjälpa visade resultatet att sjuksköterskorna 

upplevde sig ha brist på kunskap om skattning och hantering av smärta. De ansåg sig ha dåli-

ga kunskaper om nya metoder för smärtlindring samt dåliga kunskaper om hur ofta ett läke-

medel kunde ges. Oron för andningsdepression påverkade också deras behandling. Sjukskö-

terskans upplevelse om sina kunskaper om smärtlindring skiljde sig mellan ålder, arbetsplats 

och erfarenhet. Det är av vikt att som sjuksköterska hela tiden sträva efter att hämta in ny 

kunskap. För att förbättra vården måste det hela tiden forskas efter ny kunskap. Bartels (2005) 

menar att det sker dramatiska förändringar inom sjukvården. En allt äldre befolkning, växande 

mångfald och avancerad biomedicin gör att sjuksköterskorna behöver mer kunskap, högre ut-

bildning och en större skicklighet. Att inhämta ny kunskap ger säkrare och tryggare vård. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskor vidareutbildar sig inom sin specialitet. Aiken, Clarke, 

Chung, Sloane & Silber (2003) menar i sin artikel att sjuksköterskorna höjer sin kunskapsnivå 

genom att vidareutbilda sig. Eftersom sjuksköterskorna är mer utbildade så kommer det att 

leda till en väsentlig ökning av överlevande patienter, med andra ord en mindre risk att patien-

terna dör och en minskad risk att fel i vården begås. Delgado (2002) anser också att ju mer ut-

bildade sjuksköterskorna är ju mindre medicinska misstag och personliga kränkningar kom-

mer det att göras. Sjuksköterskorna kommer också att få ett starkare kritiskt tänkande och en 

bättre ledarskaps skicklighet (Goode, Pinkerton, McCausland, Southard, Graham & Krsek, 

2001). 
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I studien valde jag att göra en kvalitativ innehållsanalys på de vetenskapliga artiklar jag in-

kluderade i min studie. Enligt Forsberg och Wengström (2003) är innehållsanalysmetoden ba-

serad på artiklarnas innehåll och är väl användbar när det gäller att granska artiklar.   

Downe-Wamboldt (1992) menar att en kvalitativ innehållsanalys med fördel kan användas 

som forskningsmetod inom omvårdnad eftersom den fokuserar på mänskliga kommunikatio-

ner. En nackdel med en kvalitativ innehållsanalys är enligt Graneheim & Lundman (2004) att 

textenheterna alltid består av flera innebörder och forskarens tolkning influeras av dennes 

egna uppfattningar och erfarenheter. En textenhet kan också förlora sin mening om den tas ut 

ur sitt sammanhang. En annan nackdel är att analysen kan vara mycket tidskrävande (Downe-

Wamboldt, 1992).  

 

Studiens trovärdighet värderas genom kriterier som tillförlitlighet, bekräftbarhet och överför-

barhet. Läsarens bedömning av metodens lämplighet, litteratursökning och analyssätt, samt 

uppskattning av resultatet påvisar studiens tillförlitlighet. Överförbarhet innebär att fynden 

från ett sammanhang kan överföras till ett annat och ge en ökad förståelse för sjuksköterskor i 

liknande situationer viket kan sägas uppnås i denna litteraturstudie. Att jag har med en tabell 

med de analyserade artiklarna samt huvudfynden styrker trovärdigheten i studien. Vi har ock-

så haft seminarier där flera personer kunnat granska studien kritiskt. Det gör också att trovär-

digheten styrks (Holloway & Wheeler, 2002).  

Resultatet baseras på 15 artiklar, dessa är vetenskapligt granskade och alla är skrivna på eng-

elska. Översättningen och tolkningen av dessa kan ha påverkat resultatet. Sju av artiklarna var 

kvalitativa och åtta stycken var kvantitativa, vilket jag anser kan vara positivt eftersom jag 

både får djupare och bredare resultat inom området. Artiklarna som använts är studier genom-

förda i Sverige, Finland, England, Holland, USA, Kanada och Australien. Sjukvården bedrivs 

ganska lika i dessa länder vilket också gör att resultatet är mer trovärdigt.  

 

SLUTSATS 
Denna litteraturstudie belyser en del av de svårigheter som sjuksköterskor upplever i samband 

med omvårdnaden av förskolebarn. Studien visar bland annat att sjuksköterskorna upplever 

behov av utbildning om skattning och hantering av smärta hos förskolebarn. Den visar också 

att det är viktigt att skapa en bra relation till barnets föräldrar. 

Den ökade kunskapen kan t ex användas för att rikta insatserna i ett förändringsarbete för att 

förbättra omvårdnaden till barn. 
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Som ambulanssjuksköterska kommer jag att möta många förskolebarn som upplever smärta.  

Det är då viktigt, även i det akuta skedet, att skapa en bra relation till föräldrarna och att ta 

vara på deras kunskaper för att uppnå den ultimata vården för barnet. Till följd av detta kom-

mer denna litteraturstudie att ha en stor betydelse i mitt fortsatta omvårdnadsarbete inom am-

bulanssjukvården. 
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