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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Tonsillektomi är det vanligaste kirurgiska ingreppet som utförs på barn i Sverige. 

Forskningen visar att ingreppet ofta medför postoperativa komplikationer såsom smärta och 

dehydrering vilket orsakar onödigt lidande för barnet.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur barn upplever postoperativ 

smärta efter tonsillektomi, vad som kan påverka smärtupplevelsen samt hur smärtan kan 

lindras i hemmet. Ett andra syfte är att undersöka om barn får adekvat smärtlindring efter 

tonsillektomi.  

 

Metod: Litteraturstudie baserad på 12 originalartiklar.  

Resultat: Majoriteten av barn upplevde måttlig till svår smärta de två första dygnen efter 

tonsillektomi, smärtan var värre än de väntat sig och kunde vara upp till 14 dagar. Barnen 

kände sig bland annat rädda, oroliga och trötta. Äldre barn samt barn som var 

temperamentsfulla, lättdistraherade, nedstämda eller ängsliga rapporterade högre 

smärtintensitet. Barnens sömn samt mat- och vätskeintag påverkades negativt av smärtan. 

Preoperativ utbildning i smärta och smärthantering efter tonsillektomi påverkade barnens 

smärtupplevelse positivt. Barnen använde egna metoder, såsom distraktion, sömn och kyla för 

att lindra smärtan. Även speciellt utvecklade metoder såsom ”imagery” och talterapi lindrade 

barns smärta. Barn fick generellt för lite analgetika både på sjukhuset och hemma trots att de 

hade signifikant smärta efter tonsillektomi. 

Slutsats: Studien visar att barn upplever sin postoperativa smärta efter tonsillektomi väldigt 

olika, och att smärtan är underbehandlad. Detta ställer krav på individanpassad omvårdnad av 

sjuksköterskan, som behöver ha tillräckliga kunskaper om barns upplevelser, 

smärtlindringsmetoder och åtgärder för att lindra barns smärta efter tonsillektomi. Författarna 

vill slutligen lyfta att för att få bättre kunskap om smärtans varaktighet och mönster efter en 

mindre kirurgi, såsom tonsillektomi, behövs det studier som är längre än två-tre dagar. 

Nyckelord: postoperativ smärta, barn, tonsillektomi, upplevelse, hantering 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Tonsillectomy is the most common surgery on children in Sweden. Research 

shows that children are suffering of postoperative complications such as pain and dehydration 

after this surgery.   

Aim: The aim of this literature review is to examine how children experience postoperative 

pain after tonsillectomy, what affects the pain experience and how the pain can be relieved at 

home. A second aim is to examine if children get adequate pain relief after tonsillectomy.  

Method: A literature review based on 12 original articles. 

Result: The majority of the children experienced moderate to severe pain the first two days 

after tonsillectomy, the pain was worse than they expected and could last for up to 14 days. 

The children felt, among other things, afraid, worried and tired. Older children as well as 

children who were temperamental, easily distracted, depressed or anxious reported higher 

pain intensity. The children’s sleep, as well as food and fluid intake was affected negatively 

by the pain. Preoperative education in pain and pain management after tonsillectomy 

positively affected the pain experience of the children. The children used their own methods, 

such as distraction, sleep and cold to relieve the pain. Even specially developed methods such 

as "imagery" and speech therapy relieved children's pain. Children generally received too 

little analgetics at the hospital and at home even though they had significant pain after 

tonsillectomy. 

Conclusion: The study shows that children experience postoperative pain after tonsillectomy 

very different and that the pain is under treated. This imposes a requirement of personalised 

nursing, the nurse needs sufficient knowledge of children's experiences, pain relief methods 

and measures to relieve pain after tonsillectomy. The authors finally want to emphasise that in 

order to get better knowledge about the duration of the pain and pain patterns after a minor 

surgery, such as tonsillectomy, studies longer than two to three days are needed. 

Keywords: postoperative pain, child, tonsillectomy, experience, management 
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BAKGRUND 

Vad är smärta? 

Enligt den internationella smärtföreningen International Association for the Study of Pain 

(IASP) är smärta 

 ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är associerad med faktisk eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan skada. Smärta är alltid subjektivt. Det är utan 

tvivel en känsla i en del eller delar av kroppen och den är alltid obehaglig och är därför en 

emotionell upplevelse” (IASP, 2017). 

 

Att kunna känna smärta är viktigt för människans överlevnad eftersom smärta signalerar 

skada eller hot och skyddar individen (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Upplevelsen av smärta 

är subjektiv och personlig och går inte att mäta eller jämföra. Hur smärtan upplevs kan bero 

på många olika faktorer, såsom fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer, samt ålder, 

kön och individens tidigare erfarenheter av smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Typer av smärta 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2012), kan smärta delas in i två stora grupper 

baserat på orsak; nociceptiv smärta och neuropatisk smärta. Den nociceptiva smärtan 

uppkommer vid vävnadsskada, då aktiveras smärtreceptorerna, de så kallade nociceptorerna, 

vilka också kan reagera på värme, kyla, sträckning, vibration eller kemiska substanser som 

frisätts i kroppen vid inflammation (WHO, 2012; Norrbrink & Lundeberg, 2010). Den 

neuropatiska smärtan uppkommer på grund av skada eller dysfunktion i nervcellerna i det 

perifera eller centrala nervsystemet. Det förekommer också smärta av blandad typ, idiopatisk 

smärta, eller smärta av oklar orsak. Psykogen smärta förekommer sällan och orsakas av 

psykisk ohälsa (Norrbrink & Lundeberg., 2010; WHO, 2012). 

 

Beroende på hur länge smärtan varar kan den delas in i akut smärta och långvarig smärta. Den 

akuta smärtan uppstår plötsligt vid en befintlig eller en möjlig skada och fungerar som en 

skyddsmekanism för kroppen. Vid akut smärta aktiveras det sympatiska nervsystemet; 

andningsfrekvensen, blodtrycket och pulsen höjs och hjärtats kontraktionskraft och slagvolym 

ökar. Akut smärta kan leda till rädsla, oro och ångest, vilket ytterligare förstärker 

smärtupplevelsen. Om den akuta smärtan inte går över kan det leda till långvarig smärta, som 

orsakar individen lidande men saknar en funktionell betydelse för dess överlevnad (Norrbrink 

& Lundeberg, 2010).  
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Postoperativ smärta är exempel på akut smärta. Vid ett kirurgiskt ingrepp utsätts kroppen för 

vävnadsskada och en inflammatorisk process som följd. Då läkningen fortgår avtar den 

postoperativa smärtan vanligtvis inom tre till fyra dagar (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Barn och smärta 

Fram till början av 1980-talet fanns uppfattningen att små barn inte känner smärta. Barn 

utsattes för smärtsamma behandlingar utan att få smärtstillande läkemedel eller anestesi. En 

föreställning var att barn inte kan berätta om sin smärta och snabbt glömmer den, och att 

barnen lätt blev överdoserade av smärtlindrande läkemedel (Enskär & Golsäter, 2014). 

Kunskapen om barns smärta har sedan dess förbättrats avsevärt, det är numera känt att 

barnens smärtsinne utvecklas redan i fosterlivet och att små barn är mer känsliga för 

smärtstimulering än vuxna. Forskningen visar att barns smärta dock fortfarande ofta är 

underbehandlad (Caverius, 2011; Kozolowski, Kost-Byerly, Colantuoni, Thompson, 

Vasquenza, Billett, White, Yaster & Monitto, 2014).  

 

Studier från Danmark och USA gjorda de senaste åren visar att barn inneliggande på sjukhus 

upplever måttlig till svår smärta. Smärtskattningen och smärtlindringen för dessa barn har 

dokumenterats sparsamt och smärtlindringen har ofta varit otillräcklig (Friedrichsdorf, 

Postier, Eull, Weidner, Foster, Gilbert & Campbell, 2015; Walther-Larsen, Pedersen, Friis, 

Aagard, Rømsing, Jeppesen & Friedrichsdorf, 2017). 

 

Otillräcklig smärtbehandling kan leda till negativa fysiska och psykiska konsekvenser för 

barnet. Eftersom smärta kan påverka kroppens basala funktioner både kortsiktigt och 

långsiktigt kan barnet börja undvika vissa rörelser och till exempel tappa matlusten. Detta i 

sin tur kan medföra komplikationer för barnet såsom orkeslöshet, nedstämdhet, utdragen 

läkningstid och förlängd vårdtid. De negativa erfarenheterna av tidigare vårdsituationer då 

barnen upplevt smärta kan leda till uttalad svårhanterlig rädsla som kan påverka 

smärtupplevelsen i en ny vårdsituation. Även om detta är känt, finns det fortfarande stora 

kunskapsluckor att fylla (Nilsson, 2009; Noel, Rabbitts, Fales, Chorney & Palermo, 2017).  

 

Även om behandlingen av postoperativ smärta hos barn har förbättrats avsevärt de senaste 

decennierna visar en nyligen gjord meta-analys att 20 procent av barnen som genomgått större 

kirurgi led av långvarig smärta 12 månader efter ingreppet. Studien visade också att smärtan 

påverkade barnens sömnmönster i upp till fyra månader efter det kirurgiska ingreppet 
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(Rabbitts, Fisher, Rosenbloom & Palermo, 2017). Sömn fyller många viktiga funktioner och 

är bland annat viktig för kroppens återhämtning (Asp & Ekstedt, 2014). En annan studie visar 

att postoperativ smärta hos barn påverkar barnens hälsorelaterade livskvalitet och att barn 

med medel till svår smärta har sämre förutsättningar att återhämta sig från ingreppet och 

upplever sämre fysisk och psykisk hälsa (Rabbitts, Palermo, Zhou & Mangione-Smith, 2015). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen framgår att det finns “särskilda skyldigheter i fråga om 

barn” 6 § lyder: “När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas” (SFS 

2017:30). Vidare är också en grundläggande mänsklig rättighet att, oavsett ålder, få hjälp med 

att lindra och minimera smärta (utdrag ur personers rättigheter utfärdade av Förenta 

Nationernas generalförsamling år 1975, Socialstyrelsen 2002).  

Att bedöma smärta hos barn 

Att bedöma barns smärta är viktigt för att kunna lindra den på bästa sätt och planera fortsatt 

omvårdnad och medicinsk vård. Vid smärtskattning används ofta smärtskattningsskalor som 

en del av smärtbedömningen. Att smärtskatta barn kan vara svårt då barnens verbala förmåga 

kan utgöra en begränsning och smärtskattningskriterierna är olika för olika åldrar (Dunwoody, 

Krenzischek, Pasero, Rathmell & Polomano, 2017; Nilsson, 2015). 

 

För att smärtskatta barn som inte kan uttrycka sig verbalt används beteendeskalor. Exempel 

på en beteendeskala är FLACC (face, legs, activity, cry, consolability). Barn från treårsåldern 

kan vanligtvis använda självskattningsskalor, till exempel Pieces of Hurt Tool eller Poker 

Chip Tool. Från ungefär fyraårsåldern kan barn använda Faces Pain Scale och från åtta - 

tioårsålder Visuell Analog Skala (VAS) eller numerisk skattningsskala (NRS). Smärtteckning 

kan vara till stor hjälp vid smärtbedömning, teckningen visar vart det gör ont och även 

smärtintensiteten (Nilsson, 2015; Norrbrink & Lundeberg, 2010). Adolecent Pediatric Pain 

(APPT) är ett verktyg som används för att få information om kvaliteten på den upplevda 

smärtan hos barn från åtta till 17 år, verktyget består av en lista med ord som beskriver 

smärta, barnet får då välja de ord som passar bäst (Savedra, Tesler, Holzemer & Brokaw, 

1995). 

 

Vid smärtbedömningen är det viktigt att bemöta barnet utifrån dess mognadsnivå och ha en 

förståelse för att barn i olika åldrar kan bemötas på olika sätt. Det lilla barnet vill oftast ha 
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föräldrarna nära och känna trygghet medan tonåringen vill ha kontroll och har större integritet 

(Nilsson, 2015; Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

 

Föräldrarnas bedömning av barnets smärta är också viktig att ta hänsyn till, speciellt när det 

gäller de yngre barnen. Föräldrarna känner sitt barn bäst och kan tolka barnets reaktioner på 

ett sätt som ingen annan kan (Nilsson, 2015).  

Att behandla smärta hos barn 

Farmakologisk behandling  

De vanligaste läkemedelssubstanserna som används för smärtlindring av barn är paracetamol, 

non-steroid inflammatory drugs (NSAIDs), opioider och alfa-2-agonister. Paracetamol är 

grundsmärtlindring vid nociceptiv smärta och NSAID vid skelett och ledsmärta. Opioider 

används som tillägg för att blockera smärtsignalerna i centrala nervsystemet. Alfa-2-

agonisterna har både analgetisk och sederande effekt men ingen negativ påverkan på 

andningen eller mag-tarmkanalen som opioider har (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

Icke-farmakologiska metoder 

Det finns flera icke-faramakologiska metoder som kan användas för att lindra en 

smärtupplevelse. Barn ska helst själva få välja copingstrategi som lindrar deras smärta i olika 

situationer. Distraktion, avledning av uppmärksamhet, är en vedertagen metod. Distraktion 

minskar inte det nociceptiva inflödet men minskar den totala smärtupplevelsen. Dagdrömmeri 

(“imagery”) är en mer avancerad metod som ofta används vid procedursmärta. Andra exempel 

på icke-farmakologiska metoder är transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), 

sjukgymnastik, värme, kyla, akupunktur och akupressur. Behandling med kyla användas för 

lindring av postoperativ smärta, kylan hämmar smärtsignalerna perifiert och den totala 

smärtförnimmelsen blir mindre (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Tonsillektomi 

Att operera bort tonsillerna (halsmandlarna), så kallad tonsillektomi, är ett ingrepp som 

människan gjort i mer än tre tusen år. Ibland kombineras ingreppet med adenoidektomi, 

borttagande av adenoider (polyper), oftast på barn som har relativt stora adenoider som 

orsakar besvär. Tonsillektomi erbjuds också till patienter som drabbas av återkommande 

antibiotikakrävande behandling av halsinfektioner. Andra anledningar till tonsillektomi är 

kroniska halsinfektioner, återkommande halsböld, misstanke om tumör eller förstorade 

tonsiller som påverkar nattsömnen negativt. Ingreppet kan leda till allvarliga komplikationer 
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där smärta, blödningar och dehydrering på grund otillräckligt intag av vätska är de vanligaste 

komplikationerna, och kan medföra ett ökat behov av medicinsk behandling (Ericsson, 2015; 

Haugan, Mirzaie, Roisgaard & Ytrelid, 2011; Soleymanifard, Khademolhoseyni & Nouri, 

2015; Tonsilloperationsregistret, 2018).  

 

Tonsillektomi är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn i Sverige (Tonsilloperations-

registret, 2018). År 2016 utfördes cirka 14 000 operationer med borttagande av tonsiller och 

adenoider på barn och ungdomar (noll till 19 år) i Sverige. Av dessa ingrepp utfördes cirka 11 

700 som dagkirurgi, vilket motsvarar 84 procent (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Enligt en svensk studie gjord på 32 225 barn som genomgått tonsillektomi lider barnen av 

signifikant smärta efter operationen (Alm, Stalfors, Nerfeldt & Ericsson, 2017). Smärtan sitter 

kvar under en längre tid och farmakologisk smärtlindring kan behövas under två till tre veckor 

(Eriksson, 2015). Äldre barn upplever generellt intensivare smärta efter tonsillektomi än vad 

yngre barn gör (Alm et al, 2017). Barn drabbas i övrigt av samma postoperativa 

komplikationer, såsom blödning och dehydrering, som vuxna (Ericsson, 2015). 

 

Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av postoperativ smärta efter 

tonsilloperation finns framtagna för barn och ungdomar under 18 år (Brattwall, Lundeberg & 

Ericsson, 2014). Rekommendationerna är användning av paracetamol, COX-hämmare samt 

opioider. Alfa-2 agonister som klonidin kan användas utan att det påverkar barnets andning. 

Klonidin kan vara ett bra komplement om paracetamol i kombination med COX-hämmare 

inte har tillräcklig analgetisk effekt. Vid tonsillektomi ska försiktighet iakttas vid användning 

av opioider, speciellt på barn som lider av sömnapné, på grund av risken för andningsuppehåll 

(Tan & Tunkel, 2017).  

Sjuksköterskans roll 

Eftersom barn inte alltid kan föra fram sina åsikter på samma sätt som vuxna, är det viktigt att 

barnens bästa ombesörjs av alla som arbetar med dem (Socialstyrelsen, 2017). Barnets bästa 

ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som gäller barn enligt Förenta nationernas 

barnkonvention som antogs 1989 (UNICEF, 2009) och Hälso och sjukvårdslagens § 6 (SFS 

2017:30). Enligt kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008) ska dessa specialistsjuksköterskor kunna möta barnet, oavsett 

utvecklingsnivå, på ett empatiskt och respektfullt sätt. Vården ska vara säker och trygg och 



6 
 

sjuksköterskan ska även vara ett stöd för barnets närstående, och möjliggöra deras delaktighet 

i omvårdnaden. Omvårdnad i samband med smärta kräver fördjupade kunskaper och 

färdigheter och är ett specifikt kompetensområde för barnsjuksköterskor. Dock finns det 

studier som visar att sjuksköterskor känner sig osäkra och har dåliga kunskaper i mötet med 

barn som har ont (Ljusegren, 2011 i Enskär & Golsäter, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 

2008).  

Teoretisk utgångspunkt - Ida Jean Orlando 

Ida Jean Orlando (1926-2007) var sjuksköterska och verksam i USA, hon utvecklade sin 

omvårdnadsteori i slutet av 1950-talet. Orlando menade att omvårdnad är en separat 

oberoende profession, som är helt skild från andra discipliner. Fundamenten i Orlandos teori 

bygger på patientens beteende, sjuksköterskans reaktion och sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder (Schmieding, 1993). 

 

Orlando menade (i Schmieding, 1993) att relationen mellan patient och sjuksköterska är 

central för att sjuksköterskan ska kunna läsa av och identifiera patientens individuella behov. 

Detta görs utifrån patientens beteende och uttryckta önskningar med fokus på det omedelbara 

behovet av hjälp. Sjuksköterskan har ansvar att hjälpa patienten att undvika eller lindra besvär 

och möjliggöra för patienten att uppleva både fysiskt och mentalt välbefinnande. Vidare 

menade Orlando (i Egidius & Norberg, 1983) att det är av stor vikt att förklara vad som ska 

hända för att minska patientens oro. Om en patient inte kan framföra sina behov med ord eller 

på annat sätt är det viktigt att involvera närstående och ta del av deras observationer för att 

tolka patienten (Schmieding, 1993).  

 

Orlando beskrev (i Schmieding, 1993) interaktionen mellan sjuksköterska och patient som en 

dynamisk helhet, unik för varje situation. Sjuksköterskans inlevelseförmåga är viktig liksom 

hennes självkännedom, hur hon själv reagerar i olika situationer och hur det i sin tur kan 

påverka patienten. Sjuksköterskans egna tankar är ett betydelsefullt redskap för att hjälpa 

patienten, eftersom det sjuksköterskan säger och gör är ett resultat av hennes tänkande. 

Sjuksköterskans första intryck av varje patient är unikt, hennes reaktion bygger på tidigare 

erfarenheter och delaktigheten i det aktuella mötet. Om sjuksköterskan handlar rutinmässigt 

utan att reflektera eller samråda med patienten kan det leda till att interaktionen mellan henne 

och patienten blir oklar vilket i sin tur kan påverka omvårdnaden negativt. När en 

förtroendefull relation har byggts upp, blir kommunikationen mer spontan och kärnfull. 
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Genom att reflektera kan sjuksköterskan utvecklas i sitt yrke och bli mer kompetent i sin 

omvårdnad (Schmieding, 1993). 

 

Orlandos teori kan användas i mötet mellan sjuksköterskan och det smärtpåverkade barnet. 

För att kunna hjälpa ett barn som har ont att uppleva fysiskt och mentalt välbefinnande 

behöver sjuksköterskan förstå att smärtupplevelsen unik för varje enskilt barn. Sjuksköterskan 

behöver kunna leva sig in i och förstå hur barnet upplever och påverkas av smärtan för att 

möta barnets unika behov. 

Problemformulering 

Tonsillektomi är det vanligaste kirurgiska ingreppet som utförs på barn i Sverige. Ingreppet 

utförs vanligen som dagkirurgi och den postoperativa vården sker oftast i hemmet. Smärtan 

efter tonsillektomi är ofta svår och kan pågå i flera veckor. Även komplikationer som 

blödning och dehydrering är vanliga. Forskningen visar att postoperativ smärta hos barn 

generellt sett är underbehandlad vilket orsakar onödigt lidande för barn. Underbehandlad 

smärta kan leda till komplikationer som kan påverka barnets hälsa negativt samt orsaka rädsla 

i kommande sjukvårdskontakter. För att minska underbehandlingen av postoperativ smärta 

hos barn som har genomgått tonsillektomi behövs ökad kunskap och ökad förståelse kring hur 

barn upplever postoperativ smärta samt hur barnens smärta kan lindras i hemmet efter detta 

ingrepp. Frågan väcks även om den farmakologiska behandlingen efter tonsillektomi är 

adekvat. 

Syfte 

Ett första syfte med denna litteraturstudie är att undersöka hur barn upplever postoperativ 

smärta efter tonsillektomi, vad som kan påverka smärtupplevelsen samt hur smärtan kan 

lindras i hemmet. Ett andra syfte är att undersöka om barn får adekvat smärtlindring efter 

tonsillektomi.  

Frågeställningar 

1. Hur upplever barn sin postoperativa smärta efter tonsillektomi och vad kan påverka 

smärtupplevelsen? 

2. Hur kan barns smärta lindras i hemmet efter tonsillektomi?  

3. Får barn adekvat smärtlindring efter tonsillektomi? 
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METOD 

Design 

För detta arbete valdes allmän litteraturstudie som metod med deskriptiv design. Enligt Polit 

och Beck (2012) är det primära syftet med en litteraturstudie att sammanställa vetenskaplig 

kunskap med syftet att få veta vad som i dagsläget är känt och inte känt inom ämnet. 

Litteraturstudien lyfter upp den aktuella forskningen samt identifierar och belyser behovet av 

ny kunskap inom ämnet med specifika frågeställningar. Denna litteraturstudie har utarbetats 

utifrån Polit och Becks (2014) modell, som innefattar nio steg som presenteras i bilaga 1.  

Sökstrategi 

Databaser 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed genom Uppsala universitets biblioteks 

webbplats. PubMed är en databas som innehåller framförallt artiklar med medicinsk 

inriktning. Databasen Cinahl täcker omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin och är 

även specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016).  

Sökord 

Sökorden som användes var postoperative pain, child, tonsillectomy, dessa tre ord 

kombinerades sedan i tur och ordning med ett av följande experience, management, recovery, 

perception, strategies, expression, qualitative och quantitative. I studien användes den 

booleska operatorn ”AND”, som begränsar sökningen (Polit & Beck, 2014). För att få mer 

specifika träffar användes sökordet postoperative pain i Cinahl som (Main heading, MH) och 

som MeSH Major Topic i PubMed. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, abstract skulle finnas att tillgå samt 

fulltextartikel tillgänglig kostnadsfritt via Uppsala Universitets biblioteks webbplats. 

Artiklarna skulle hålla god vetenskaplig kvalitet, vara etiskt godkända och publicerade 2003 

eller senare. Kvalitetsgranskning gjordes av författarna utifrån frågorna i Friberg (2012). 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Barnen skulle vara mellan 0 och 18 år gamla. Det 

skulle vara den postoperativa smärtan efter tonsillektomi som studeras ur barnets perspektiv 

från operationstillfället upp till tre månader efter. 
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Exklusionskriterier 

Studier där barn med tidigare känd smärtproblematik var inkluderade. Barn som led av 

långvarig smärta, det vill säga smärta som varat i mer än tre månader (SBU, 2017). Studier 

som endast utgick från sjuksköterskans eller föräldrarnas perspektiv. 

Begränsningar 

Begränsningarna som applicerades i sökningarna i Cinahl var artiklar med tillgängligt 

abstract, publicerade mellan 20030101-20180131, skrivna på engelska, peer-reviewed 

(vetenskapligt granskade), research article (vetenskaplig artikel), alla barn (ålder 0-18 år). 

Begränsningarna i sökningarna i PubMed var artiklar med tillgängligt abstract, publicerade de 

senaste 15 åren, skrivna på engelska och barn från 0 till 18 år. 

 

Det ovan beskrivna momenten – val av databaser, bestämning av inklusions- och 

exklusionskriterier och identifiering av sökord, motsvarar steg två i Polit och Becks (2014) 

niostegsmodell för litteraturstudier, se bilaga 1. 

Sökresultat 

Sökningen resulterade i 87 träffar i Cinahl och respektive 481 träffar i PubMed, totalt 568. 

Artiklarnas titel lästes mot studiens syfte och frågeställningar. Det stora flertalet av de 568 

artiklarna handlade om kirurgiska metoder och farmakologisk behandling vid tonsillektomi, 

träffarna i Cinahl var i stort sett samma träffar som i PubMed. Även samma artiklar återkom 

vid olika sökordskombinationer. Många studier hade endast sjuksköterskans perspektiv. Till 

vidare granskning gick 51 artiklar. Efter granskning av abstract utifrån syftet gick 36 av de 51 

artiklarna vidare (varav tio artiklar var dubbletter) för genomläsning. Författarna har i detta 

skede gått igenom referenserna i artiklarna och alla relaterade artiklar som föreslogs i 

databaserna för att hitta ytterligare artiklar. Artiklarna som inte stämde överens med syftet, 

inte besvarade någon av frågeställningarna och inte passade studiens inklusions- och 

exklusionskriterier valdes bort och det återstående antalet blev 12 artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Resultatet av sökningen presenteras i Artikelsökning bilaga 2. Urvalet av 

artiklarna motsvarar steg tre och fyra i Polit och Becks modell för litteraturstudier (2014), 

bilaga 1.  

Kvalitetsanalys 

Valda artiklar granskades av båda författarna med hjälp av protokoll för kvalitetsbedömning 

av kvalitativa respektive kvantitativa studier (Friberg, 2012). I protokollen ingår frågor med 

Ja/Nej och frågor med fritextsvar. En sammanfattande bedömning av artikelns kvalitet gjordes 
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som hög/medel/låg. Av dessa artiklar bedömdes nio vara av hög kvalitet och tre av 

medelkvalitet. Detta motsvarar steg sju i Polit och Becks modell för litteraturstudier (2014). 

Artiklarnas kvalitet fördes in i Artikelmatris över ingående artiklar, bilaga 3.  

Resultatanalys 

Författarna läste igenom artiklarna vid upprepade tillfällen och extraherade ut de delar av 

resultaten som svarade mot studiens frågeställningar. En sammanställning av artiklarna som 

ingår i rapporten presenteras i Artikelmatris, bilaga 3, i matrisen framgår författare, titel, år, 

land där studien genomförts, syfte, huvudsakliga resultat (steg fem och sex i bilaga 1, Polit & 

Beck, 2014).  

Vidare diskuterades artiklarnas resultat och likheter och skillnader identifierades. Under 

huvudkategorierna “upplevelse av smärta” och “hantering av smärta” sorterades 

underkategorierna in. De underkategorier som identifierades för “upplevelse av smärta” var 

“smärtans intensitet, varaktighet och lokalisation”, “barnens beskrivning av sina upplevelser 

av smärta”, samt “smärtans påverkan på sömn, mat- och vätskeintag”. “Hantering av smärta” 

hade följande underkategorier: “barnens egna metoder för smärthantering”, “metoder och 

åtgärder som lindrar barns smärta” och “analgetika”. Detta moment motsvarar steg åtta i Polit 

och Becks modell för litteraturstudier (2014).  

Etiska överväganden 

I litteraturstudien har de etiska principerna beskrivna av Forsberg och Wengström (2016) 

används. Studier som är godkända av etisk kommitté eller nämnd har inkluderats. Alla artiklar 

som inkluderas i litteraturstudien redovisas, oavsett om de stödjer författarnas åsikter eller 

inte. Innehållet i artiklarna är objektivt redovisade.  

RESULTAT 

Denna rapport baseras på tolv originalartiklar vars resultat svarar mot studiens 

frågeställningar som var:  

- Hur upplever barn sin postoperativa smärta efter tonsillektomi och vad kan påverka 

smärtupplevelsen? 

- Hur kan barns smärta lindras i hemmet efter tonsillektomi?  

- Får barn adekvat smärtlindring efter tonsillektomi? 

Samtliga artiklar har ett barnperspektiv, några av artiklarna inkluderar även föräldrarnas 

perspektiv. I de ingående studierna deltog sammantaget 806 barn, som vårdades på sjukhus 
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eller i hemmet efter tonsillektomin. De yngsta barnen var tre år, i tre studier var barnen mellan 

tre och sju år, i tre andra studier var barnen mellan sju och tolv/tretton år och de resterande 

studierna hade större åldersspann bland barnen. Studierna genomfördes på Island, i 

Storbritannien, Sverige, Turkiet och USA. I de ingående studierna användes kvalitativ design, 

kvantitativ design och mixad metoddesign. Metoder som användes var dagböcker, 

frågeformulär, intervjuer och observationer. Artiklarnas syfte, metod och resultat har 

sammanställts i artikelmatris i bilaga 3, där även artiklarnas kvalitet framgår. Av de tolv 

artiklarna bedömdes nio vara av hög kvalitet och tre av medelkvalitet.  

Barns upplevelser av postoperativa smärta efter tonsillektomi och faktorer som kan 

påverka smärtupplevelsen 

Smärtans intensitet, varaktighet och lokalisation 

Fem studier visar att merparten av barnen som genomgått tonsillektomi upplevde medel till 

svår smärta under de två första dygnen efter operationen (Helgadóttir & Wilson, 2004; 

Helgadóttir & Wilson, 2014; Idvall, Holm & Runeson, 2005; Wiggins 2009; Wiggins & 

Foster, 2007; Wilson & Helgadóttir 2006). Smärtan avtog med tiden (Crandall, Lammers, 

Senders & Braun, 2009) och kunde vara upp till 14 dagar (Wiggins, 2009; Wiggins & Foster, 

2007). I studien av Huth, Broome och Good (2004) rapporterade dock barnen medelsvår 

smärta på operationsdagen och endast lätt smärta den första postoperativa dagen. Ju äldre 

barnen var ju högre skattade de smärtan efter tonsillektomin (Crandall et al., 2009). I samma 

studie av Crandall och medförfattare (2009) har barn som genomgått kirurgi tidigare, generellt 

skattat sin postoperativa smärta lägre.  

 

Barnen upplevde att de hade betydligt mer ont på morgonen då de vaknade (Crandall et al., 

2009) och då de svalde de första postoperativa dagarna (Crandall, Lammers, Senders, Braun 

& Savedra 2008, Helgadóttir & Wilson, 2004; Idvall et al., 2005; Wilson & Helgadóttir, 

2006). Barnen uppgav att de hade ont i halsen, huvudet, öronen, även i magen och i munnen 

(Idvall et al. 2005; Wiggins & Foster, 2007; Wiggins, 2009). En 15- årig tjej i studien av 

Wiggins (2009, s 171) beskrev sin postoperativa smärta: 

 

“I can't think anything good to tell someone else who would have this surgery … after the first 

week my throat still hurt and then my ears started hurting even worse than my throat … I still had 

throat pain when I went back to school after the holiday break.” 
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I studien av Idvall med medförfattare (2005, s 201) beskrev ett barn sin smärta som “Physical 

pain means having a sore throat, and I also had pain in my arm. You don't want to swallow, 

but you do it anyhow.” 

Helgadóttir och Wilson (2004) och Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas och McClain 

(2006) har i sina studier undersökt om barns temperament respektive ängslighet påverkade 

upplevelse och hantering av smärta efter tonsillektomi. Det visade att barn som var 

temperamentsfulla, lättdistraherade, nedstämda eller ängsliga rapporterade högre 

smärtintensitet. Crandall och medförfattare (2009) har studerat förhållandet mellan 

postoperativ smärtintensitet och oro/ångest. I studien visade det sig att graden av postoperativ 

smärta påverkade barnens oro- och ångestnivå negativt.  

Barnens beskrivning av sina upplevelser av smärta 

Barnen kände sig lättade direkt efter operationen för att det hela var över och de inte hade 

särskilt ont, men när de senare fick ondare sågs smärtan som “en ovälkommen besökare”. 

Smärtan höll sig kvar länge och påverkade barnens återhämtning under lång tid och en 

tonåring svarade på frågan om vad han skulle säga till någon som skulle genomgå samma 

operation: “I would tell them, but not scare them...reassure them...it will hurt” (Wiggins & 

Foster, 2007, s 162). 

 

I studierna gjorda av Crandall och medförfattare (2008) och Sutters, Savedra, Miaskowski, 

Holdridge-Zeuner, Waite, Paul och Lanier (2007) berättar barnen att de hade betydligt ondare 

efter operationen än de förväntat sig. I studien av Crandall och medförfattare (2008) fick 

barnen i ena undersökningsgruppen en utbildning preoperativt om de individuella skillnaderna 

i smärtupplevelser efter tonsillektomi och strategier att hantera smärtan, inklusive NRS. När 

barnen intervjuades några dagar efter operationen, uppgav några av dem: ”Bättre förberedd 

för smärta”,“Att veta gjorde mig mindre orolig” och “Jag visste vad jag skulle förvänta mig” 

(Crandall et al., 2008 s 1529). Barn i studien av Idvall och medförfattare (2005, s 202) 

upplevde att de inte hade kontroll över situationen och saknade kunskaper om hur länge 

smärtan skulle vara, det kändes obehagligt. “You don't know how much it is going to hurt, so 

that's what you usually worry about”.  

 

I studien av Crandall och medförfattare (2009) beskrev barnen sina fysiska smärtupplevelser 

med ord som “öm”, “svullen”, “kommer och går”, “gör ont”, ”yr”, “värker”, “känner tryck”. 

Specifikt för halssmärta lade barnen till “gripa tag i”, “kramande”, “vridande”, “ringande”, 
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“åtstramande kring halsen” och “hårt”. I studien av Idvall och medförfattare (2005) klagade 

barnen på att smärtan påverkade deras förmåga att prata som vanligt.  

 

De psykiska smärtupplevelserna beskrevs av barnen med ord som “obekväm”, “irriterande” 

och “hemskt”. De kände sig trötta, ledsna, förfärade, arga, störda, upprörda, kände ånger, 

“inte bra” och kände sig nedstämda (Crandall et al., 2009; Idvall et al., 2005). En annan 

aspekt relaterat till smärta var att barnen inte kunde leka med sina kamrater och inte heller 

kände för det (Idvall et al., 2005). Smärtan associerades också med sår och blod (Idvall et al., 

2005).  

 

Att barnen kände sig rädda på grund av smärtan återkom i flera studier (Crandall et al., 2009; 

Idvall et al., 2005; Wiggins & Foster, 2007 ). I studien av Idvall och medförfattare (2005) 

beskrev barnen att de var rädda innan operationen för smärtan de skulle uppleva efter 

operationen. Efter operationen, var de rädda när de upplevde smärta. I studien av Wiggins och 

Foster (2007) uppgav barnen att de var “rädda att tungan skulle täppa igen halsen”.  

Smärtans påverkan på barnens sömn, mat- och vätskeintag 

Föräldrarna rapporterade att barnens sömn påverkades negativt efter tonsillektomin (Crandall 

et al., 2009; Kain et al., 2006; Wiggins, 2009; Wiggins & Foster, 2007). Barnen vaknade av 

ljud och blev väckta av föräldrarna för att ta medicin (Crandall et al., 2009; Wiggins, 2009). I 

studien av Wiggins och Foster (2007) rapporterade 65 % av barnen att de vaknade på natten 

på grund av smärta, även i studien av Wiggins (2009) vaknade barnen på natten på grund av 

smärta vilket uppfattades som frustrerande. Över 80 % av barnen som var mellan fyra och sju 

år gamla rapporterade också att de vaknade tidigare än vanligt på morgonen på grund av 

smärta. Kain och medförfattare (2006) rapporterade att de oroliga barnen i studien uppvisade 

mer sömnproblematik jämfört med barn i den andra gruppen. I studien av Wiggins (2009) 

studerades hur barn påverkades av att bli väckta på natten för att få analgetika, det visade sig 

att barnen upplevde mindre smärta och lätt somnade om. 

 

Barnen uttryckte irritation över smärtan som påverkade deras förmåga att äta negativt (Idvall 

et al., 2005). Fyra av 34 barn i studien av Wiggins och Foster (2007) uppgav att de inte åt 

någonting alls under de tre första dagarna efter tonsillektomin. I samma studie rapporterade 

barnen smärta vid sväljandet, hälften av barnen uppgav illamående och fyra av tio barn 

kräktes. Magont påverkade också barnens vätske- och matintag negativt. I studien av Kain 
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och medförfattare visade de barn som inte var oroligt lagda signifikant förbättrat matintag de 

första två postoperativa dagarna jämfört med de oroliga barnen (Kain et al., 2006). 

Lindring av barns smärta i hemmet efter tonsillektomi  

Barnens egna metoder för smärthantering 

I flera av studierna beskrivs metoder som barnen själva tagit initiativ till för att lindra smärtan 

efter tonsillektomin (Idvall et al., 2005; Crandall et al., 2009; Wiggins & Foster, 2007). 

Distraktion, som att leka, titta på TV, titta på film, spela dataspel, prata, läsa, göra läxor eller 

tänka positivt, var vanligt förekommande. Andra sätt att hantera smärta var att hålla i ett 

gosedjur eller filt, gosa med husdjur eller att ha luftfuktare vid sängen. Att få emotionellt stöd 

som att ha en närstående nära eller få besök av en vän hjälpte barnen i sin smärthantering 

(Idvall et al., 2005; Wiggins & Foster, 2007).  

 

Vila och sömn var också sätt som hjälpte barnen att hantera den postoperativa smärtan 

(Crandall et al., 2009; Idvall et al., 2005; Wiggins & Foster, 2007). En tonåring i studien av 

Wiggins och Foster (2007, s 162) berättade: “ I took some meds, slept, woke up, took meds, 

slept. Mom said I couldn't do this tomorrow, she doesn't want me to sleep all the time. Maybe 

tomorrow I can eat some oatmeal … without medicine I can't sleep or eat.” 

 

Barnen uppgav i flera studier att kall mat och dryck, som till exempel isglass lindrade smärtan 

(Idvall et al., 2005; Sutters et al., 2007; Wiggins & Foster, 2007). Att lägga en kall ispåse på 

halsen var också en metod som användes av barnen (Wiggins & Foster, 2007).  

Metoder och åtgärder som lindrar barns smärta i hemmet 

Huth och medarbetare (2004) utvecklade en “imagery” metod för barn i sju till 12 årsåldern, 

metoden bygger på avslappning och avledning som ska hjälpa barnen att återhämta sig i 

hemmet efter tonsillektomi. Resultatet av studien visade att metoden lindrade barnens smärta 

på sjukhuset, men inte hemmavid. Helgadóttir och medförfattare (2014) undersökte i sin 

studie huruvida aktiv distraktion såsom lek, spela dataspel, måla eller lägga pussel och passiv 

distraktion såsom titta på TV eller lyssna på musik kan minska postoperativ smärta efter 

tonsillektomi hos tre till sjuåringar. Interventionsgruppens föräldrar fick utbildning i 

farmakologisk smärthantering och distraktion och kontrollgruppen fick utbildning i 

farmakologisk smärthantering. Barnen i de två grupperna fick lika mycket smärtstillande 

under studietiden. Föräldrarna i interventionsgruppen rekommenderades att använda aktiv 

distraktion när barnen hade mycket ont och passiv distraktion när barnen hade mindre ont. I 
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studiens resultat framkom det att distraktion minskade barnens smärtbeteenden, barnen fick 

bättre matlust, leklust, var mindre klängiga, detta gällde speciellt de barn som var 

lättdistraherade av naturen. Dock hade inte distraktion någon effekt på barnens upplevda 

smärtintensitet. 

 

En studie gjord i Turkiet (Vayisoǧlu, Görür, Özcan & Güçlütürk, 2010) där 50 barn i åldern 

fem till 14 år deltog, visade att barn som övade en viss typ av talterapi hade mindre 

postoperativ smärta efter tonsillektomi. Barnen i interventionsgruppen övade med ord som 

innehöll ljud som involverade den mjuka gommen som tillägg till ordinarie 

analgetikabehandling. 

 

Crandall och medarbetare (2008) utvärderade huruvida preoperativ utbildning i smärta och 

smärthantering efter tonsillektomi påverkade barnens preoperativa och postoperativa 

ångest/oro, postoperativ smärta, sömn samt mat- och vätskeintag. Resultatet av deras studie 

visade att 96 % av barnen som fick preoperativ utbildning, angav att utbildningen hjälpte dem 

att hantera den postoperativa smärtan och att det var till hjälp efter operationen att veta hur 

NRS kan användas. Av barnen som inte fick preoperativ utbildning angav 72 % att det skulle 

ha hjälpt dem att hantera smärta om de fick lära sig mer om smärtan innan operationen. 

Nittioen procent av barnen som inte fick preoperativ utbildning, rapporterade att lära sig NRS 

skulle vara till hjälp.  

Får barn adekvat smärtlindring efter tonsillektomi? 

I flera av de ingående artiklarna har användningen av analgetika i samband med tonsillektomi 

studerats (Helgadóttir & Wilson., 2004; Kain et al, 2006; Sutters et at, 2007; Wiggins, 2009; 

Wiggins & Foster 2007; Wilson & Helgadóttir, 2006).  

 

Flera studier har rapporterat att barn fick för lite analgetika trots att de hade signifikant smärta 

(Helgadóttir & Wilson, 2004; Wiggins & Foster, 2007; Wilson & Helgadóttir, 2006). 

Helgadóttir och Wilson (2004) har beskrivit mönstret av smärtintensitet och användning av 

analgetika hos barn i tre till sjuårsåldern på sjukhuset och i hemmet. Det visade sig att endast 

40 % av barnen fick terapeutiska doser och 60 % fick för låga doser. Barnen fick 

sammantaget för lite analgetika under studietiden (Helgadóttir & Wilson, 2004). I Wilsons 

och Helgadóttirs studie (2006) fick barnen också generellt för lite smärtstillande och den 

förskrivna dosen användes inte fullt ut, trots att barnen hade signifikant smärta. I en studie av 
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Wiggins och Foster (2007) konstaterades att barnen fick endast hälften av förskriven 

analgetika under studieperioden, som varade i 14 dagar. 

 

Som en del i studien av Wiggins (2009) studerades frekvensen av analgetikaadministrering i 

två grupper av barn som har genomgått tonsillektomi med eller utan adenoidektomi. 

Interventionsgruppen hade alarm på natten för att ta smärtstillande och kontrollgruppen hade 

inget alarm på natten. Resultatet visade att interventionsgruppens barn fick betydligt mer 

analgetika per dygn än kontrollgruppen.  

 

Studien av Kain och medarbetare (2006) visade att ängsliga barn konsumerade i genomsnitt 

mycket mer analgetika under återhämtningsperioden hemma än barn som inte var ängsliga. I 

studien gjord av Sutters och medförfattare (2007) rapporterade barnen att medicinen hjälpte 

för att få bort smärtan, en del barn hade dock negativa känslor kring att ta medicinen (Sutters 

et al., 2007). 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur barn upplever postoperativ smärta 

efter tonsillektomi, vad som kan påverka smärtupplevelsen samt hur smärtan kan lindras i 

hemmet. Ett andra syfte är att undersöka om barn får adekvat smärtlindring efter 

tonsillektomi.  

 

Majoriteten av barn som genomgick tonsillektomi upplevde måttlig till svår smärta de två 

första dygnen postoperativt. Barnen upplevde smärtan i halsen, öronen, huvudet, munnen och 

i magen, smärtan var värre när de svalde och varade upp till 14 dagar. Barnen upplevde 

smärtan värre än de förväntat sig. Barnen kände sig rädda, oroliga, trötta, ledsna, förfärade, 

arga, störda, upprörda, “inte bra” och nedstämda på grund av smärtan. Barnens sömn samt 

mat- och vätskeintag påverkades negativt av smärtan. Faktorer som barnens ålder, 

temperament, ängslighet, nedstämdhet samt hur lättdistraherade de var påverkade 

smärtupplevelsen. Barn som fick preoperativ utbildning i smärta och smärthantering kände sig 

förberedda för smärtan och hade en mer positiv postoperativ upplevelse. 

 

Barnen använde egna metoder, såsom distraktion, sömn och kyla för att lindra sin smärta efter 

tonsillektomin. Även speciellt utvecklade metoder som “imagery” och talterapi användes för 
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att hantering av barns smärta. Barn fick för lite analgetika både på sjukhuset och hemma trots 

att de hade signifikant smärta efter tonsillektomi. 

Resultatdiskussion 

Hur upplever barn sin postoperativa smärta efter tonsillektomi och vad kan påverka 

smärtupplevelsen? 

Sammanställningen av studiernas resultat visar att de flesta barnen upplevde medel till svår 

smärta de första postoperativa dagarna efter tonsillektomin (Idvall et al., 2005; Helgadóttir & 

Wilson, 2004; Wiggins & Foster, 2007; Wiggins, 2009; Wilson & Helgadóttir, 2006). I endast 

en studie upplevde barnen dock lätt smärta postoperativt (Huth et al., 2004). I stort stämmer 

detta resultat med Alm och medförfattare (2017) att barn lider av signifikant smärta efter 

tonsillektomi.  

 

Enligt nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband 

med tonsilloperationer på barn och ungdomar under 18 år (Ericsson, 2015) kan smärtan efter 

tonsillektomi vara upp till två tre veckor. Av de ingående studierna har endast tre av 12 

studier en studietid så lång som två veckor (Kain et al., 2006; Wiggins & Foster, 2007; 

Wiggins, 2009), dessa visar att det kunde ta upp till 14 dagar tills smärtan var helt borta efter 

tonsillektomin. En metaanalys i vilken postoperativ smärta hos barn efter större kirurgi 

studerades (Rabbitts et al., 2017), visade att 20 procent av barnen led av långvarig smärta 12 

månader efter ingreppet. De studier som hittills är gjorda på barns smärta efter tonsillektomi 

är i detta perspektiv för korta. För att få ökad kunskap om barns smärta, dess varaktighet och 

mönster efter en mindre kirurgi, såsom tonsillektomi, behövs det studier som är längre än två 

veckor, kanske uppåt ett år långa. En anledning till att dessa studier ännu inte är gjorda kan 

vara att det är att det är resurskrävande och kostsamt att genomföra så långa studier.  

 

I denna studies resultat (Crandall et al., 2009) framgår det att ju äldre barnen var ju högre 

skattade de smärtan efter tonsillektomin, detta överensstämmer med det som framgår i 

bakgrundslitteraturen (Alm et al., 2017). En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att 

äldre barn har lättare att uttrycka smärtan verbalt än vad yngre barn har. Små barn med en 

begränsad verbal förmåga utgör ytterligare utmaningar vid smärtskattning (Dunwoody, 

Krenzischek, Pasero, Rathmell & Polomano, 2017; Nilsson, 2015). Även barns tidigare 

erfarenheter av kirurgi påverkar deras smärtupplevelse efter tonsillektomi. I studien av 

Crandall och medförfattare (2009) skattade barn som tidigare genomgått kirurgi sin smärta 
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lägre än barn som inte hade liknande erfarenheter. Detta resultat överensstämmer med det 

som beskrivs i bakgrunden, att smärtans upplevelse påverkas av olika faktorer (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). 

 

Litteraturöversikten visar på att barnen inte bara hade ont i halsen, men även i öronen, i 

huvudet, på tungan och i magen efter tonsillektomi. De hade mer ont på morgonen och när de 

svalde (Crandall et al., 2009; Idvall et al., 2005; Helgadóttir & Wilson, 2004; Wiggins & 

Foster, 2007; Wiggins, 2009). Att få veta var det kan göra ont efter tonsillektomi kan hjälpa 

barnet att känna sig mer förberedd för smärtan, vilket kan påverka smärtupplevelsen positivt. 

 

Från litteraturöversiktens resultat framkommer att faktorer som barns temperament och 

personlighetsdrag såsom lättdistraherbarhet och ängslighet påverkar hur de upplever smärta. 

Barn som var livliga, lättdistraherade, ängsliga samt nedstämda upplevde högre 

smärtintensitet (Crandall, 2009; Helgadóttir & Wilson, 2004; Kain et al., 2009). Detta styrker 

påståendet att smärta är en subjektiv och personlig upplevelse, som kan påverkas av olika 

faktorer (IASP, 2017; Norrbrink & Lundeberg, 2010). Enligt Orlando (i Schmieding, 1993) 

ska sjuksköterskan i sin omvårdnad utgå utifrån patientens unika behov. Att förstå att alla 

barn har olika temperament och personlighetsdrag som påverkar deras personliga upplevelse 

av smärta kan hjälpa sjuksköterskan att anpassa omvårdnad till varje enskilt barn. 

 

Den samlade bilden visar att barn lider av måttlig till svår smärta inte bara i halsen efter 

tonsillektomi, och smärtan är dessutom ofta långvarig. Detta tyder på att smärtan är 

underbehandlad. Enligt Förenta nationernas barnkonvention som antogs 1989 (UNICEF, 

2009) och hälso- och sjukvårdslagens § 6 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som gäller barn. Det måste ses som en mänsklig rättighet att barnen får tillräcklig 

smärtlindring och i dagsläget gör både sjukvården och föräldrarna inte tillräckligt för att lindra 

barns smärta.  

Barnens beskrivning av sina upplevelser av smärta 

I litteraturöversiktens resultat framgår att barnen upplevde smärtan efter tonsillektomin värre 

än de förväntat sig och att smärtan kom oväntat när de trodde att det värsta var över (Crandall, 

2008; Sutters, 2007; Wiggins & Foster, 2007). Barnen upplevde också känslan av att inte ha 

kontroll över situationen på grund av ovissheten om smärtans varaktighet (Idvall et al., 2005). 

De barn som fick en preoperativ utbildning i smärta och smärthantering efter tonsillektomi 
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upplevde att de var bättre förberedda för smärtan och visste vad de skulle förvänta sig 

(Crandall et al., 2008), vilket belyser vikten av tydlig och ärlig preoperativ information till 

barn om postoperativ smärta efter tonsillektomi. I patientlagens 3 kap. 1 § (SFS 2014:821) 

står det tydligt om att patienten ska få information om bland annat det förväntade vård- och 

behandlingsförloppet, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar samt eftervård. 

Det är således sjuksköterskans skyldighet att se till att barnet blir delaktig i sin egen vård 

genom att hen får den nödvändiga informationen innan operationen, får möjlighet att ställa 

frågor och kunna förbereda sig för kommande smärta. Detta stämmer väl med Patientlagen 5 

kap. § 1 (SFS 2014:821) som uttrycker att “Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten”.  

 

I resultatet av föreliggande litteraturöversikt framgår barnens personliga uttryck för fysiska 

och psykiska upplevelser av smärta efter tonsillektomi. Barnen beskrev smärtan med ord som 

“gripa tag i”, “kramande”, “vridande”, “ringande”, “åtstramande kring halsen” och “hårt”, 

“öm”, “svullen”, “kommer och går”, “gör ont”, ”yr”, “värker”, “känner tryck”, “obekväm”, 

“irriterande” och “hemskt”, (Crandall et al., 2009 & Idvall, 2005). Denna variation av ord 

styrker ytterligare påståendet att smärta upplevs olika av varje enskild individ (IASP, 2017; 

Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar på barnens upplevelser efter tonsillektomi som att 

barnen kände sig trötta, ledsna, förfärade, arga, störda, upprörda, “inte bra” och nedstämda på 

grund av smärtan. De upplevde också rädsla, oro och ångest och associerade smärtan med sår 

och blod (Crandall et al., 2008; Crandall et al., 2009; Idvall et al., 2005; Wiggins & Foster, 

2007). Eftersom de negativa erfarenheterna av smärta kan leda till uttalad svårhanterlig rädsla 

som kan påverka barnets smärtupplevelse i en ny situation (Nilsson, 2009), är det av yttersta 

vikt att se till att barnens smärta är väl lindrad och att barnens behov tillgodoses av 

sjuksköterskan såsom beskrivs av Orlando (i Schmieding, 1993).   

Smärtans påverkan på barnens sömn, mat- och vätskeintag 

Resultatet av litteraturstudien visar att barnens sömn påverkas negativt av smärtan (Crandall 

et al., 2009; Kain et al., 2006; Wiggins, 2009; Wiggins & Foster, 2007). Barnen vaknade på 

natten, vaknade tidigare än vanligt på morgonen eller blev väckta för att ta medicin (Crandall 

et al., 2009; Wiggins, 2009; Wiggins & Foster, 2007). Barn som var ängsliga sov också sämre 

än barn som inte var det (Kain et al., 2006). Sömn är viktig för kroppens återhämtning (Asp & 
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Ekstedt, 2014), därför är det extra viktigt att barn är väl smärtlindrade på natten så de kan 

sova. Wiggins studie (2009) visade att barn som blev väckta och fick medicin somnade om 

och sov bättre samt upplevde mindre smärta. Dock kan det vara ett dilemma för 

sjuksköterskan och barnets föräldrar att behöva väcka barnet på natten för att ge smärtlindring 

eller om de ska låta barnet sova.  

 

I bakgrunden redovisades att dehydrering är en av de vanligaste komplikationerna efter 

tonsillektomi (Ericsson et al., 2015) I litteraturstudiens resultat framkom att smärtan efter 

tonsillektomin påverkade barnens mat- och vätskeintag negativt (Idvall et al., 2005; Kain et 

al., 2006; Wiggins & Foster, 2007). Smärta vid sväljandet, illamående och magont medförde 

att barnen hade svårt att äta och dricka. Några av barnen hade inte kunnat äta något alls de tre 

första dagarna (Wiggins & Foster, 2007). Barn som var oroligt lagda hade större problem att 

få in sig mat och dryck än barn som inte var det (Kain et al., 2006). Barnen upplevde också 

irritation över att smärtan påverkade deras mat- och vätskeintag negativt (Idvall et al., 2005). 

Detta resultat påvisar att underbehandlad smärta efter tonsillektomi kan leda till att barnet kan 

drabbas av dehydrering och även viktminskning. Dehydrering innebär onödigt lidande för 

barnet och förlängd återhämtning, som även kan medföra nya sjukvårdsbesök. Eftersom 

barnet oftast vårdas hemma efter tonsillektomi, är det viktigt att sjuksköterskan innan 

hemgången tydligt informerar både barnet och vårdnadshavarna om vikten av god 

smärtlindring och ett tillräckligt vätske- och näringsintag. Det är tidigare nämnt att enligt 

Patientlagens 3 kap. 1 § (SFS 2014:821) ska patienten få information om de metoder som 

finns för vård och behandling, och enligt 3 § i samma kapitel ska även vårdnadshavare få 

information om patienten är ett barn.  

 

Resultatet stödjer det som tidigare är beskrivet i litteraturen, det vill säga att obehandlad 

postoperativ smärta kan påverka kroppens basala funktioner negativt (Nilsson, 2009). Enligt 

Nilsson (2009) kan obehandlad postoperativ smärta leda till komplikationer, såsom 

orkeslöshet, nedstämdhet, utdragen läkningstid och förlängd vårdtid. Orlando (i Schmieding, 

1993) belyser vikten av att sjuksköterskan kan läsa av och fokusera på patientens unika behov 

och att det är sjuksköterskans ansvar att lindra patientens besvär och se till att patienten 

upplever både fysiskt och mentalt välbefinnande. I praktiken skulle sjuksköterskans uppgift 

vara att tolka och lindra barnens smärta och illamående tills barnen känner sig nöjda. Detta 

skulle hjälpa barnen att känna fysiskt och mentalt välbefinnande och därmed förebygga 

postoperativa komplikationer relaterade till smärta.  
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Hur kan barns smärta lindras i hemmet efter tonsillektomi?  

Barnens egna metoder för smärthantering 

I litteraturöversikten resultat framgår det att barnen använde egna metoder för att lindra sin 

smärta efter tonsillektomin (Idvall et al., 2005; Crandall et al., 2009; Wiggins & Foster, 

2007). Att distrahera sig själv från smärtan genom att till exempel titta på TV eller leka var en 

metod som förekom i flera studier. Även positivt tänkande och att umgås med vänner och 

närstående hjälpte barnen att distrahera sig själv från smärtan (Idvall et al., 2005; Wiggins & 

Foster, 2007). Enligt Norrbrink och Lundeberg (2010) minskar distraktion den totala 

smärtupplevelsen utan att minska det nociceptiva inflödet. Barn som leker kan på så sätt 

minska sin smärtupplevelse samtidigt som de skattar sin smärta som intensiv.  

 

Andra strategier som barnen använde för att minska sin smärtupplevelse var att vila, sova, 

kyla halsen genom att inta kall mat eller dryck eller lägga en ispåse på halsen (Crandall et al., 

2009; Idvall et al., 2005; Sutters et al., 2007; Wiggins & Foster, 2007). Att använda i detta fall 

kyla som smärtlindningsmetod är vedertaget och används vid postoperativ smärta (Norrbrink 

& Lundeberg, 2010). Även sömn är kroppens sätt att återhämta sig (Asp & Ekstedt, 2014). 

Metoder och åtgärder som lindrar barns smärta 

Litteraturstudiens resultat visar att både aktiv och passiv distraktion, som föräldrarna 

initierade, dämpade barnens smärtbeteende (Helgadóttir & Wilson, 2014). Med smärtbeteende 

menades barnets sämre matlust, leklust, klängighet och liknande. Smärtbeteendet minskade 

mest hos lättdistraherade barn som blev distraherade. Dock hade inte distraktion någon effekt 

på barnens upplevda smärtintensitet. Även detta resultat överensstämmer med att det 

nociceptiva inflödet inte påverkas av distraktion men minskar den totala smärtupplevelsen 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

Även speciellt utvecklade metoder som lindrade den postoperativa smärtan efter tonsillektomi 

hos barn, såsom “imagery” och talterapi, förekom i litteraturöversiktens resultat (Huth et al., 

2004; Vayisoǧlu et al., 2010). Imagery är en avledningsmetod som distraherar barnet, dock är 

den inte tillämpbar i svensk sjukvård eftersom materialet som används är på engelska. 

Resultaten i studien av Huth och medförfattare (2004) visade dessutom att metoden fungerade 

bara på sjukhuset och inte in hemmet. Då hela 84 % av tonsilloperationer på barn i Sverige är 

dagkirurgi (Socialstyrelsen, 2018) så ses inte detta som en användbar metod, även om 

materialet skulle översättas till svenska. I metoden med talterapi enligt Vayisoǧlu och 
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medförfattare (2010) ingår talövningar på turkiska som involverar mjuka gommen. Ska 

metoden kunna användas i Sverige behöver den utvecklas utifrån ljud i det svenska språket. 

 

Preoperativ utbildning i smärta och smärthantering, som inkluderade bland annat information 

om NRS, hjälpte barnen att hantera den postoperativa smärtan efter tonsillektomi. Även om 

smärtan var värre än barnen har förväntat sig, visste de vad de skulle förvänta sig och kände 

sig förberedda (Crandall et al., 2008). Ida Jean Orlando menar också att det är viktigt att 

sjuksköterskan förklarar vad som ska hända för att minska patientens oro (i Egidius et al., 

1983). Med detta som utgångspunkt anser författarna att det är väl motiverat med information 

om smärtförväntningar och smärthanteringsmetoder före tonsillektomi för att på ett 

konstruktivt sätt minska barnets oro och smärtupplevelse.  

 

Får barn adekvat smärtlindring efter tonsillektomi? 

Att hantera smärta med hjälp av analgetika är ofta förstahandsvalet (Norrbrink & Lundeberg, 

2010). Resultatet av föreliggande litteraturöversikt visar att barn fick för lite analgetika både 

på sjukhuset och hemma trots att de hade signifikant smärta efter tonsillektomi (Helgadóttir & 

Wilson, 2004; Wiggins & Foster, 2007; Wilson & Helgadóttir, 2006). Detta överensstämmer 

med resultaten i studierna från Danmark och USA som visade att barns smärta efter kirurgi 

ofta är underbehandlad på sjukhus (Friedrichsdorf et. al., 2015 & Walther-Larsen et al., 2017). 

Det behövs dock fler studier som belyser huruvida barn får adekvat postoperativ smärtlindring 

i hemmet. En förklaring till varför barn får för lite analgetika efter tonsillektomi kan vara de 

kända riskerna med opioidanvändning och andningsuppehåll (Tan & Tunkel, 2017). 

 

Enligt Kain och medarbetare använder barn som är oroligt lagda mer smärtstillande än barn 

som inte är oroliga (Kain et al., 2006). Detta visar på vikten av att kunna tolka och identifiera 

barnets behov, i linje med Orlandos teori (i Schmieding, 1993), för att individuellt anpassa 

mängden given analgetika.  

 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2008) kräver omvårdnad i samband med smärta hos 

barn fördjupade kunskaper och färdigheter. Resultatet av denna litteraturöversikt visar att 

barnens smärta efter tonsillektomi är underbehandlad, vilket kan tyda på att sjuksköterskor 

som jobbar med barn som har genomgått tonsillektomi kan behöva ytterligare kunskaper för 

att tolka barns smärta och erhålla färdigheter i smärthantering. Då majoriteten av 

tonsilloperationerna i Sverige är dagkirurgi sker den postoperativa vården i hemmet har 
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sjuksköterskan ansvar att utbilda barn och föräldrarna i smärtlindringsmetoder och vikten av 

tillräcklig analgetikabehandling. Då alla barn upplever smärta olika och smärtupplevelsen 

påverkas av olika faktorer kan dosen av analgetika behöva justeras utifrån olika barns behov.  

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur barn upplever postoperativ smärta efter 

tonsillektomi, vad som kan påverka smärtupplevelsen samt hur smärtan kan lindras i hemmet. 

Ett andra syfte är att undersöka om barn får adekvat smärtlindring efter tonsillektomi.  

 

Sökningarna gjordes i PubMed och Cinahl, som är specialiserade på omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökstrategin som tillämpats är enligt Polit & Becks modell 

för litteraturstudier, presenterad i bilaga 1. Sökorden som användes var postoperative pain, 

child, tonsillectomy och ett av följande sökord ett i taget: experience, management, coping, 

expressions, perception och strategies. Tillägg av experience och management gav flest 

träffar, se Artikelsökning bilaga 2. Den booleska operatorn ”AND” användes för att smalna av 

sökningen. Den booleska operatorn ”NOT” användes inte för att inte utesluta relevanta 

artiklar. Dock kunde den booleska operatorn ”OR” ha använts för att få fler träffar. Många 

artiklar som hittades var dubbletter mellan databaserna, även återkom samma artiklar vid 

sökningar där de olika sökordskombinationerna användes. Faktumet att antalet artiklar som 

slutligen inkluderades i litteraturöversikten var litet i förhållandet till antalet träffar i 

databaserna kan inte utesluta att om andra sökord eller sökordskombinationer samt de 

booleska operatorerna ”NOT” eller ”OR” användes kunde ha gett ett annat sökresultat. Detta 

kan ses som svaghet i denna studie. Sökningarna i PubMed och Cinahl är noggrant beskrivna 

vilket gör att sökningarna kan replikeras, vilket är en styrka i denna litteraturöversikt.  

 

Det har bestämts att söka artiklar med senaste publikations år 2003. Av de 12 artiklar som 

ingår i litteraturöversikten är sju publicerade före 2008. Detta kan ses som både styrka och 

svaghet i denna studie. Under sökningen har det konstaterats att det finns väldigt lite aktuell 

forskning inom det valda området, vilket belyser vikten av mer ny forskning.  

 

Sökkriterier som kan ha begränsat är att artiklarna skulle vara publicerade på engelska. Det 

kan inte uteslutas att det finns publicerad forskning inom det aktuella området på andra språk 

än engelska som kunde vara relevant för studien. Det har även bestämts att artiklarna skulle 
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vara tillgängliga kostnadsfritt, detta kan ha medfört att flera artiklar som var relevanta för 

studien har fallit bort på grund av denna begränsning, vilket kan ses som svaghet i studien. 

 

Det flesta av artiklarna som ingick i litteraturöversikten utgår från barnens perspektiv, vilket 

ses som positivt då det är barnens upplevelser och hantering av smärta som studeras. Det har 

bestämts att inkludera artiklar som förutom barnens perspektiv också innehöll föräldrarnas 

perspektiv, eftersom föräldrarna kan vara viktiga informanter vid bedömning av barns smärta 

(Nilsson, 2015). Efter granskningen av artiklarna kunde det konstateras att inga studier var 

gjorda på barn under tre år. Detta är en svaghet i denna litteraturöversikt, eftersom enligt 

inklusionskriterierna skulle barn i ålder noll till 18 år studeras. 

 

Att välja artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats ses som en styrka i denna studie, 

eftersom flera av de valda artiklarna har både kvalitativ och kvantitativ inslag. Kvalitativ 

forskning gav djupare förståelse för barns smärtupplevelser, medan kvantitativ forskning 

presenterade graden, varaktigheten och lokalisationen av smärta, utvärderade 

analgetikabehandlingen och andra smärtlindringsmetoder och åtgärder. Sammantaget gav det 

en mer heltäckande bild av det undersökta området. De huvudkategorier och underkategorier 

som identifierades stämmer väl överens med litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 

En styrka i studien är att majoriteten av artiklarna som ingår har bedömts vara av hög kvalitet, 

resterande av medelkvalitet, detta lyfter studiens sammanvägda kvalitet. Det kan dock 

konstateras att författarna har en begränsad erfarenhet av kvalitetsbedömning av 

vetenskapliga artiklar. 

 

Artiklarna som ingår i litteraturöversikten har tillstånd från en etisk kommitté eller nämnd. 

Resultaten från artiklarna är presenterade i Artikelmatris bilaga 3, utan att utelämna relevant 

information. Författarna har varit neutrala i presentationen av artiklarnas resultat. 

 

Att följa Polit och Becks modell (2014) för litteraturstudier har fungerat väl, strukturen är 

tydlig och lätt att följa. 

Slutsats 

Litteraturöversikten visar att barn lider av medel till svår smärta efter tonsillektomi, smärtan 

varar upp till två veckor och smärtan är ofta värre än vad barnen förväntat sig. Studien visar 
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på att barn upplever sin postoperativa smärta väldigt olika, vilket ställer krav på ett 

individanpassat bemötande från sjuksköterskan. Trots att barnen lider av signifikant smärta, 

får de för liten mängd analgetika, både i för små doser och för sällan. Resultatet av 

föreliggande litteraturöversikt tyder på att barnens smärta efter tonsillektomi i dagsläget är 

underbehandlad, trots att det finns riktlinjer och metoder, och varken sjuksköterskan eller 

föräldrarna gör tillräckligt för att lindra barnens smärta. Sjuksköterskor som arbetar med barn 

behöver ytterligare kunskaper för att tolka barns smärta och erhålla färdigheter i 

smärthantering efter tonsillektomi. Resultatet visar även på vikten att individanpassa 

anlagetikabehandlingen. Det är visat att god preoperativ information om smärtan efter 

tonsillektomi och olika smärtlindringsmetoder, både initierade av barnen själva och av 

sjukvårdspersonal eller föräldrar, minskar barns smärta postoperativt. Författarna vill slutligen 

lyfta att för att få bättre kunskap om smärtans varaktighet och mönster efter en mindre kirurgi, 

såsom tonsillektomi, behövs det studier som är längre än två-tre dagar. 
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subjektiva postoperativa smärtupplevelser. 
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smärtskattning innan och efter analgetikaintag.  

 

Skattningsinstrument: NRS (smärta), 

Adolescent Pediatric Pain Tool, NRS (sömn) 

och fyra deskriptiva frågor. 

 

Denna studie är en del av en större studie av 

Crandall (2008). 

 

Ju äldre barnen var ju högre var deras skattning 

av smärtans intensitet. Smärtintensiteten sjönk 

med tiden. Barnen hade ondast på morgonen. 

Barnen som hade genomgått kirurgi förut 

skattade lägre smärtnivåer nu. Graden av smärta 

postoperativt påverkade barnens oro- och 
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De tio vanligaste orden som användes att 

beskriva smärta var: öm, svullen, obekväm, 

irriterande, kommer och går, gör ont, hemskt, 

yr, värker, känner tryck. Specifikt halssmärtan 

beskrevs med orden: “gripa tag i”, kramande, 

vridande, ringande, åtstramande kring halsen 

och hårt.  

Barnen beskrev att de kände sig trötta, rädda, 

förfärade, störda, upprörande, hade ånger, inte 

bra, nedstämd.  

 

Föräldrarna rapporterade att barnens sömn 

påverkades negativt av smärtan. 

 

59 % av barnen, de flesta äldre, använde sömn 

som ett eget sätt att hantera smärtan.  
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Författare: 

Crandall, M.,  

 

Syftet med studien var 

att utvärdera effekter 

 

Prospektiv longitudinell studie med 

kvasiexperimentell design.  

 

Barnen i båda grupperna rapporterade att smärta 

efter operationen var värre än de förväntat sig. 
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och dryckesintag, 

uppfattning av 

preoperativ 
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smärtförväntningar.  

Har pågått i 3 dagar. 

 

60 barn (7- 13 år) som har genomgått 

tonsillektomi med eller utan adenoidektomi, 

delades i kontroll- och interventionsgrupp, 30 

barn i varje. 75 % svarsfrekvens. 

 

En utbildningsbroschyr om smärta och 

smärthantering efter tonsillektomi var speciellt 

utvecklad för interventionsgruppen.  

 

Tredagars dagbok. 

Intervju med semistrukturerade frågor. 

 

Skattningsskalor: Spielberger’s Anxiety Scale, 

Pain Intensity Scale, Quality of Pain, Quality 
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96 % av barnen i interventionsgruppen angav att 

utbildningen hjälpte dem att hantera den 

postoperativa smärtan. 72 % av barnen i 

kontrollgruppen angav att det skulle ha hjälpt 

dem att hantera smärta om de fick lära sig mer 

om smärtan innan  

operationen.  

 

96 % av barnen i interventionsgruppen svarade 

att lära sig att använda NRS innan operationen 

var till hjälp efter operationen. 

91 % av barnen i kontrollgruppen rapporterade 

att lära sig NRS skulle vara till hjälp. 

 

Barn i interventionsgruppen omdöme om 

utbildningsmaterialet: ”Bättre förberedd för 

smärta”, ”Om inte jag hade fått utbildningen, 

skulle smärtan få mig att flippa ur.”, “Att veta 

gjorde mig mindre orolig”, “Jag visste vad jag 

skulle förvänta mig”. 

 

 

Författare: 
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& Wilson M.E. 

 

Titel: A 

Randomized 

Controlled Trial of 

the Effectiveness 

 

Syftet var att 

undersöka hur 
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utbilda föräldrarna i  

att distrahera barnen 

som tilläggsbehandling 

till analgetika för att 

 

Randomiserad klinisk prövning. 

Kvalitativ metod.  

Har pågått i 2 dagar. 

 

I studien deltog 69 barn (3-7 år) som har 

genomgått tonsillektomi med eller utan 

adenoidektomi, och deras föräldrar. De delades 

i en interventionsgrupp och kontrollgrupp.  

 

Barnen i de två grupperna fick lika mycket 

smärtstillande under studietiden.  

 

 

Distraktion dämpade barnens smärtbeteende 

såsom sämre leklust, matlust, klängighet, 

klagande och dylikt, men hade inte effekt på 

smärtintensitet. 

 

Hög 
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Management 

Nursing, 15 (3) 

632-640. 

 

Land: Island 

minska postoperativ 

smärta hos 3-7 åriga 
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undersöka om barnens 

distraherbarhet 

påverkade sambandet 

mellan distraktion och 

postoperativ smärta. 

 

Föräldrarna i kontrollgruppen fick utbildning i 

farmakologisk smärthantering och föräldrarna i 

interventionsgruppen fick även utbildning i 

distraktion. Aktiv distraktion, såsom lek och 

rollspel, rekommenderades vid svår smärta. 

Passiv distraktion, såsom att titta på TV, 

rekommenderades vid medel och lätt smärta. 

 

Barnen har självskattat smärta och fyllt i 

dagbok. Föräldrarna har gjort observationer 

och skrivit i dagbok och interventionsgruppen 

har även skrivit ner distraktionsaktiviteterna. 

 

Skattningsinstrument: Wong-Baker FACES 

Pain Rating Scale, Parent’s Postoperative Pain 

Measure, The Distractibility Subscale of The 

Behavioral Style Questionnaire (BSQ).  

 

Barn som var lättdistraherade drog mer nytta 

från interventionen.  

 

Författare: 

Helgadottir, H. L.  

 

 

& Wilson M.E. 

 

Titel: 

Temperament and 

pain in 3 to 7-year-

old children 

undergoing 

tonsillectomy. 

 

Årtal: 2004 

 

Tidskrift: Journal 

 

Syftet var att 

undersöka  

 

sambanden mellan  

temperament, 

självrapporterad 

smärta, smärtbeteende 

och smärtintensitet 

rapporterat av 

föräldrarna, mängden 

administrerad 

analgetika och 

föräldrarnas attityder 

analgetikaanvändning 

för 3 till 7 år gamla 

barn som har 

 

Deskriptiv korrelationsstudie. Data samlades 

under 3 dagar. 

 

68 barn (3-7 år) som har genomgått  

tonsillektomi. 

 

Behavioral Style Questionnaire (BSQ) fylldes i 

av föräldrarna innan operationen.  

 

Barnen skattade sin smärta under sväljning och 

utan efter operationen när de kom till 

avdelningen och morgonen därpå innan de 

skrevs ut. Vidare skattade barn sin smärta 

innan de fick analgetika. 

 

Intervju med föräldrarna (dag 3) om deras 

 

Barn som var mer temperamentsfulla 

rapporterade högre smärtintensitet på  

 

sjukhuset.  

 

Nedstämda barn rapporterade högre 

smärtintensitet på sjukhuset. Lättdistraherade 

barn och nedstämda barn rapporterade högre 

smärtintensitet hemma. 

 

Smärtan var högre då barnen svalde. 

 

Föräldrar till livliga barn rapporterade högre 

poäng på The Postoperative Pain Measure för 

Parents, som mäter bland annat smärtbeteende 

som irritation och gråtande.  

 

Hög 
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of Pediatric 

Nursing, 19 (3) 

204-213. 

 

Land: Island 

genomgått 

tonsillektomi. 

 

Det andra syftet var att 

beskriva mönster av 

smärtintensitet och 

användning av 

analgetika på 

sjukhuset och i 

hemmet. 

 

 

 

uppfattning av barnens postoperativa smärta 

och postoperativa återhämtning samt om 

föräldrarnas attityder om 

analgetikaanvändning. Föräldrarna fyllde 

också i en dagbok. 

 

Skattningsinstrument: Behavioral Style 

Questionnaire (BSQ), Wong – Baker Faces 

Pain Scale. The Postoperative Pain Measure 

for Parents. The Medication of Child 

Questionnaire.  

 

Barnen fick sammantaget för lite analgetika 

under studietiden. 

 

Författare: Huth, 

M. M., Broome, E. 

M. & Good, M 

 

Titel:  Imagery  

reduces children´s 

post-operative 

pain. 

 

Årtal: 2004 

 

Tidskrift: Pain, 

110 439 – 448.  

 

Land: USA 

 

Syfte med studien var 

att undersöka om 

”imagery” metod,  

som ett komplement  

 

Till 

analgetikabehandlig  

minskar smärta och 

oro efter tonsillektomi 

och/eller 

adenoidektomi på 

sjukhuset och hemma. 

 

Öppen experimentell studie med kvantitativ 

ansats. 

Har pågått i 1 - 2 dagar postoperativt. 

 

 

73 barn (7-12 år) som har genomgått  

tonsillektomi eller adenoidektomi, eller  

adenotonsillektomi med eller utan 

myringotomi. 81 % har genomgått 

adenotonsillektomi. Barnen delades in i 

kontroll- och interventionsgrupp.  

 

Professionellt utvecklat material om ”imagery” 

delades ut till barn och deras föräldrar i 

interventionsgruppen ca 2 till 22 dagar innan 

operationen. Under hembesöket skattades 

också barnets orobenägenhet samt smärta.  

 

Barn eller föräldrar fyllde i dagbok om sin 

användning av metoden. Föräldrarna 

antecknade administrering av analgetika i 

 

Barn i kontrollgruppen hade högre preoperativ 

oro. 

 

Barn som använde ”imagery” hade  

 

signifikant mindre oro och smärta på  

sjukhuset jämfört med kontrollgruppen.  

 

Barn i interventionsgruppen fick inte mindre 

analgetika än barnen i kontrollgruppen både på 

sjukhuset och hemma. 

 

Barnen i studien rapporterade medelsmärta på 

operationsdagen och lätt smärta den första 

postoperativa dagen. 

 

 

Hög 
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dagbok. Smärta och oro har skattats en timme 

efter kirurgin och 22-24 timmar efter 

utskrivningen.  

 

Skattningsinstrument: Imagery Assessment 

Questionnaire (IAQ) Barnen skattade sin 

smärta med Oucher skala och Facial Affective 

Scale (FAS).  

Smärta skattades också med administrering av 

opioider och icke-opioider. State-Trait Anxiety 

Inventory for Children (STAIC) 

 

 

Författare:  

 

Idvall, E., Holm, 

C. & Runeson, I. 

 

Titel: Pain 

experiences and 

non-

pharmacological 

strategies for pain 

management after 

tonsillectomy: a 

qualitative 

interview study of 

children and 

parents. 

 

Årtal: 2005 

 

Tidskrift: Journal 

of Child Health 

Care, 9 (3) 196-

 

Syftet med studien  

var att undersöka 

barnens upplevelser av 

smärta och icke-

farmakalogiska 

smärthanteringsstrateg

ier efter tonsillektomi. 

Det andra syftet var att 

undersöka föräldrarnas 

syn på samma 

fenomen. 

 

Kvalitativ studie.  

Sex barn (7-18 år) som har genomgått 

tonsillektomi.  

 

Intervjuer med öppna frågor ställda av 

barnsjuksköterska den första postoperativa 

dagen. En förälder till varje barn intervjuades 

också. Barn och föräldrar intervjuades separat. 

 

Efter intervjun skulle barnen skatta sin smärta 

med VAS. 

 

Barnen skattade sin smärta när den var  

som värst de senaste 24 timmarna mellan VAS 6 

och 10 och smärta ”just nu” mellan VAS 3 och 

9. 

 

Fysisk smärtupplevelse: 

Barnen upplevde halsont, huvudvärk och att det 

gjorde ont att svälja. Smärtan var 

sammankopplad med extrem trötthet. Irritation 

på grund av smärtan påverkade matintag och 

förmågan att prata som vanligt. Smärtan 

associerades med sår och blod.   

 

Psykisk smärtupplevelse:  

Barnen beskrev hur ledsna, arga eller upprörda 

de kände sig på grund av smärtan. Innan 

operationen var de rädda för smärtan de skulle 

uppleva efter operationen. Efter operationen var 

de rädda när de upplevde smärta. De kunde inte 

leka med sina kamrater och inte heller kände för 

det på grund av smärtan. 

 

 

Hög 
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207. 

 

Land: Sverige 

Föräldrar rapporterade att barnen inte hade 

kontroll över situationen, hur länge smärtan 

skulle vara och detta kändes obehagligt för 

barnen. 

 

Icke-farmakalogiska strategier för 

smärthantering: distraktion var vanligaste (titta 

på tv, prata, läsa), även vila, sova,  

 

försöka tänka positivt, kyla halsen med kall mat 

eller dryck, att ha närstående nära,   

att få hjälp med dagliga aktiviteter. 

 

 

Författare: Kain, 

Z. N., Mayes, L. 

C., Caldwell-

Andrews, A. A., 

Karas, D. E. & 

McClain, B. C. 

 

Titel: Preoperative 

Anxiety, 

Postoperative Pain, 

and Behavioral 

Recovery in Young 

Children 

Undergoing 

Surgery. 

 

Årtal: 2006 

 

Tidskrift: 
Pediatrics, 118 (2) 

651-658. 

 

Syftet med studien var 

att pröva hypotesen att 

hög grad av 

preoperativ oro hos 

barn förutspår 

långsammare och mer 

smärtsam postoperativ 

återhämtning.  

 

 

Prospektiv kohortstudie. Konsekutivt urval. 

Har pågått i 14 dagar. 

 

241 barn (5-12 år) som har genomgått 

tonsillektomi och adenoidektomi. Barnen 

delades in i två grupper efter graden av deras 

preoperativa oron, ängsliga barn (n = 44) och 

icke-ängsliga barn (n = 197).  

 

Barnens smärta skattades av föräldrarna eller 

barnen själva 24 timmar efter kirurgin och 

postoperativa dagar 1, 2, 7 och 14.  

 

Skattningsskalor: Med The Post 

Hospitalization Behavioral Questionnaire 

(PHBQ), State -Trait Anxiety Inventory, Miller 

Behavioral Style Scale, Modified Yale 

Preoperative Anxiety Scale, EASI Instrument 

of Child Temperament. 

 

 

Enligt föräldrarnas smärtskattning upplevde 

ängsliga barn signifikant mer smärta barn som 

inte var ängsliga, både på sjukhuset och hemma 

efter ingreppet. 

 

Ängsliga barn självskattade sin smärta mer än 

icke-ängsliga barn både på sjukhuset och hemma 

samt konsumerade i genomsnitt mycket 

analgetika hemma.  

 

Ängsliga barn hade signifikant högre nivåer av 

oro de två första postoperativa dagar. 

 

Signifikant fler barn som inte var ängliga visade 

förbättrad matintag på de första två 

postoperativa dagar.  

 

Ängsliga barn uppvisade mer sömnproblematik 

både på sjukhuset och hemma jämfört med barn 

i andra gruppen.  

 

 

Hög 
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Land: USA 

 

 

Författare:  

Sutters, K. A.,  

Savedra, M. C., 

Miaskowski, C., 

Holdridge - 

Zeuner, D., Waite, 

S., Paul, S. M. & 

Lanier, B. 

 

Titel: Children’s 

Expectations of 

Pain, Perceptions 

of Analgesic 

Efficacy, and 

Experiences With 

Nonpharmacologic 

Pain Management 

Strategies at Home 

Following 

Tonsillectomy 

 

Årtal: 2007 

 

Tidskrift: JSPN, 

12 (3) 139-148.  

 

Land: USA 

 

 

Syftet var att 

undersöka barns  

 

förväntningar av 

postoperativ smärta, 

mottaglighet för 

smärtlindring, icke-

farmakologiska 

strategier för 

smärthantering efter 

tonsillektomi samt vad 

barnen ville 

rekommendera till 

någon som skulle göra 

en liknande operation 

 

En fortsättning efter en tidigare gjort RCT 

studie. 

 

Har pågått i 4 dagar. 

 

79 barn (6-15 år) som har genomgått 

tonsillektomi med eller utan adenoidektomi. 

 

Inspelade intervjuer med barnen på fjärde 

dagen efter operationen, som sedan 

transkriberades och kodades. Föräldrarna var 

med vid intervjun. 

 

Majoriteten av barnen hade underskattat 

smärtan, barnen rapporterade att de hade mer ont 

efter operationen än de har förväntat sig. 

 

En del barn hade negativa känslor kring att ta 

medicinen, det påverkade analgetikaintag 

negativt. 

 

Barnen uppgav att medicinen hjälpte för att få 

bort smärtan.  

 

Kalla drycker och kall mat bidrog till 

smärtlindring. 

 

Hög 

 

Författare: 

Vayisoǧlu, Y.,  

 

 

Syftet var att utvärdera 

huruvida talterapi kan 

lindra postoperativ 

 

Prospektiv randomiserad studie. Har pågått i 

10 dagar. 

 

 

Barnen i grupp 1 hade mindre smärta jämfört 

med grupp 2 och grupp 3.  

 

 

Medel 
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Görür, K., Özcan, 

C. & Güçlütürk T. 

 

Titel: Is speech 

therapy useful as a 

complementary 

treatment for post-

tonsillectomy pain? 

 

Årtal: 2010 

 

Tidskrift: 

Internations 

journal of 

Pediatric 

Otorhinolaryngolo

gy, 74, 765-767.  

 

Land: Turkiet 

 

smärta efter 

tonsillektomi hos barn. 

50 barn (5-14 år), som har genomgått 

adenotonsillektomi. Barnen delades i tre 

grupper.  

 

Grupp 1 (n=20) fick analgetika och talterapi 

som bestod av ord med ljud som involverade 

den mjuka gommen vid uttal. Grupp 2 (n=20) 

fick analgetika och talterapi som bestod av ord 

med ljud som involverade läppar och gingiva 

vid uttal. Grupp 3 (n=10) fick bara analgetika.  

 

Barnen i grupp 1 och 2 började med 

övningarna med de utvalda ljuden den första 

postoperativa dagen och upprepade övningarna 

10 gånger per dag i 10 dagar. 

 

Barnen självskattade sin smärta med VAS (0 

till 10) och värdet antecknades av barn och 

föräldrar varje kväll. 

 

 

 

Författare: 

Wiggins, S.A. & 

Foster, R.L. 

 

 

Titel: Pain after 

tonsillectomy and 

adenoidectomy:  

 

'ouch it did hurt  

bad'. 

 

Årtal: 2007 

 

Syftet med studien var 

att undersöka barnens 

upplevelse av 

postoperativ  

 

smärta och hantering 

av postoperativ 

återhämtning  

 

hemma, från barnens  

perspektiv.  

 

Deskriptiv design. Både kvantitativa och 

kvalitativa dataanalysmetoder. Har pågått i 14 

dagar. 

 

 

34 barn (4-18 år) som genomgick tonsillektomi 

med eller utan adenoidektomi ingick i studien. 

Barn  

 

delades i tre åldersgrupper (4-7, 8-12 och  

13-18 år). 

 

Barnen fyllde i dagbok där de antecknade 

 

Barnen uppgav i snitt smärta som 3 (av 4) på 

operationsdagen, som 3,24 den första 

postoperativa dagen och 3,02 den andra 

postoperativa dagen. Den högsta smärta barn  

 

uppgav var 4. Ett barn uppgav högsta smärta 

som 1. 

 

 

Barnen uppgav att de hade ont i halsen,  

öronen, magen, munnen, tungan och huvudet. 

Barnen var rädda att tungan skulle täppa igen 

halsen. Det tog upp till 14 dagar innan smärtan 

 

Hög 
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Tidskrift: Pain 

management 

Nursing, 8(4) 156-

165. 

 

Land: USA 

smärtintensitet innan och en timme efter 

analgetikaadministrering, svarade på öppna 

frågor, skrev berättelser och ritade. 

 

Sju barn intervjuades, det skedde 12-14 dagar 

efter ingreppet. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Vid intervjun var oftast 

familjen med. 

 

Skattningsinstument: Poker Pain Tool, Body 

Outline Maps för barn 4 -7 samt över 8 år för 

att markera smärtlokalisation. 

var helt borta. 

 

64,7 % av barnen rapporterade att de vaknade på 

natten på grund av smärta. 83,3 % av de yngre 

barnen rapporterade att de vaknade tidigare än 

vanligt på morgonen på grund av smärta.  

 

Illamående och kräkningar rapporterades av ca 

hälften av barnen. Barnen drack för lite. 11, 8 % 

av barnen rapporterade att de inte åt någonting 

under de tre dagarna.  

 

Under perioden fick barnen cirka hälften av 

förskriven analgetika.  

 

Icke-farmakologiska smärthanteringsmetoder 

var att sova, se på TV, film, dataspel, musik, 

gosedjur, kall dricka, kall mat, isglass, kylpåse 

på halsen, husdjur, luftfuktare vid sängen, få 

besök av vänner, göra läxor.   

 

Teman från intervjuer: ”Smärta som 

”ovälkommen besökare”, ”Svår resa” och 

”Smärta som inte går bort”.  

 

 

Författare: 

Wiggins, S. A.  

 

Titel: Family 

exemplars during 

implementation of 

a home pain 

management 

intervention. 

 

 

Det första syftet var att 

beskriva skillnaden i 

smärtintensitet, 

frekvens av analgetika 

administrering, 

vätskeintag och 

uppvaknande på natten 

mellan två grupper av 

barn som har 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie.  Kvalitativa 

och kvantitativa metoder.  

Har pågått i 14 dagar. 

 

13 barn (12-18 år), som har genomgått 

tonsillektomi med eller utan adenoidektomi 

delades in i två grupper där 

interventionsgruppen skulle sätta på alarm på 

natten för att ta smärtstillande. 

 

 

Barn i båda grupper angav att de hade medel till 

svår smärta tom postoperativ dag 2.  

 

Interventionsgruppen administrerade fler doser 

av analgetika än kontrollgruppen. 

 

I kontrollgruppen stördes nattsömnen av smärta 

vilket uppfattades som frustrerande.  I 

interventionsgruppen, som satte klockan på 

 

 

Hög 
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Årtal: 2009 

 

Tidskrift: Issues 

in Comprehensive 

Pediatric Nursing, 

32:4, 160-179.  

 

Land: USA 

genomgått 

tonsillektomi eller 

adenotonsillektomi. 

 

Det andra syfet var att 

beskriva hur barn och 

föräldrar använde sig 

av smärt- och 

symptomlindringsmeto

der och hur de 

upplevde postoperativ 

återhämtning hos 

barnet. 

Kontrollgruppen hade inget alarm.  

 

Barnen fyllde i en dagbok från 

operationsdagen till och med postoperativ dag 

2, där de antecknade smärtintensiteten, antalet 

uppvaknanden på natten, eventuella illamående 

och kräkningar, vätske- och analgetikaintag, 

samt all annan information de skulle vilja dela 

med sig.  

 

Intervju med barn och föräldrar genomfördes 

separat 24 timmar efter operationen där de 

tillfrågades om de hade några frågor eller 

funderingar om studien, symtom eller något 

annat som de skulle vilja diskutera. En 

ytterligare intervju utfördes 10 till 14 dagar 

efter kirurgin. 

 

Skattningsinstrument: Poker Chip Tool. 

 

ringning för att ta smärtlindrande, tyckte barnen 

inte blev störda utan lätt somnade om.  

 

 

 

 

 

Författare: 

Wilson M.E. & 

Helgadóttir H. L.  

 

Titel: Patterns of 

Pain and Analgesic 

Use in 3- to 7-

Year-Old Children 

After 

Tonsillectomy. 

 

Årtal: 2006 

 

 

 

Syftet med studien  

var att beskriva 

mönstret av 

smärtintensitet och 

smärtstillande för 3-7 

åringar som genomgått 

tonsillektomi, dels på 

sjukhuset och de första 

två postoperativa 

dagarna hemma. 

 

 

 

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

Data samlades under 3 dagar. 

 

68 barn (3-7 år) som har genomgått 

tonsillektomi med eller utan adeonoidektomi 

eller myringotomi. 

 

Föräldrarna fick dagbok att dokumentera 

barnets smärta i.  

 

Barnen skattade sin smärta när de svalde och 

inte, minst två gånger på den första 

 

 

 

Minst 75 % av barnen hade signifikant smärta 

(>3, medel till svår smärta) de första dagarna 

och mer än 46 % skattade 4 eller 5 (svår till 

mycket svår) då de svalde.  

 

På operationsdagen hade 60 % signifikant 

smärta utan att svälja och 46 % skattade smärtan 

som svår till medelsvår utan att svälja. 

Hemmavid skattade barnen smärtan då de svalde 

betydligt högre än då de inte svalde.  

 

Generellt fick barnen för lite smärtstillande och 

 

 

 

Medel 
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Tidskrift: Pain 

Management 

Nursing, 7(4) 

159-166. 

 

Land: Island. 

postoperativa dagen, när de lämnade sjukhuset 

och precis innan de fick smärtstillande. 

Hemma dokumenterades barnens smärta när de 

svalde och inte tre gånger per dag (morgon, 

middag, kväll). Även mängden smärtstillande 

dokumenterades. 

 

Skattningsinstrument: Wong-Baker FACES 

Pain Rating Scale.  

 

Denna studie är en del av en större studie av 

Helgadóttir och Wilson (2004). 

 

den förskrivna dosen användes inte fullt ut, även 

om 40 % hade signifikant smärta (>3). 

 

Vid första tillfället efter operationen fick mindre 

än hälften av barnen smärtstillande.  

 


