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Sammanfattning 

Syfte: Att beskriva smärtskattning och smärtlindring före och efter omfattande buk- och 

thoraxkirurgi på barn vårdade på en neonatal intensivvårdsavdelning. Metod: Retrospektiv 

kvantitativ journalgranskning. Totalt granskades 35 journaler utifrån en journalgranskningsmall. 

35 barn inkluderades i gestationsålder 23+1-40+3.  Resultat: Majoriteten av barnen 

smärtskattades postoperativt med smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Totalt utfördes 1987 av 

2556 (78 %) ordinerade smärtskattningar. Det tog Md 60 minuter innan första smärtskattningen 

dokumenterades. Den vanligaste formen av smärtlindring var Morfin och Paracetamol, i 

kombination eller var för sig.  Det återfanns ingen statistiskt signifikant skillnad gällande 

smärtskattning beroende på gestationsålder. Slutsats: Resultatet visade att majoriteten av barnen 

smärtskattades postoperativt. Dock saknades ordination att barnen skulle smärtskattas och flera 

blev enligt N-PASS felaktigt smärtskattade. Den studerade avdelningens och sjukhusets riktlinjer 

angående smärta och smärtskattning följdes inte. 

 

Nyckelord: neonatal intensivvård, postoperativ smärta, smärtskattning, smärtlindring. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Aim: To describe postoperative pain assessment and pain relief in neonates before and after 

major abdominal or thoracic surgery. Method: Retrospective quantitative journal review. A total 

of 35 journals were examined based on a template. 35 neonates were included with a gestations 

age between 23+1-40+3. Results: The majority of the infants were pain-assessed post 

operatively with N-PASS. Totally 1987 of 2556 (78%) pain assessments were performed. It took 

Md 60 minutes until the first pain assessment was documented. The pain assessment instrument 

was misinterpreted which led to wrong pain assessment score in some neonates. There was no 

statistical significant difference regarding pain assessment based on gestations age. Conclusions: 

The conclusion from the study is that there is a lack of ordination to assess pain and a lack of 

knowledge about the pain assessment instrument. The studied departmental and hospital policy 

regarding pain and pain assessment was not followed. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Barn skall endast vårdas på sjukhus om det krävs för den nödvändiga behandlingen. Personal 

som vårdar och behandlar barn skall ha sådan utbildning och kompetens att de kan bemöta 

barnets och familjens fysiska och psykiska behov (Barnkonventionen, 1989). Föräldrar vill vara 

delaktiga i vården av sitt barn och de vill ha information om olika behandlingsstrategier till 

exempel om smärta och smärtlindring (Franck, Oulton & Bruce, 2012). Cirka 10 % av alla 

nyfödda barn i Sverige vårdas på neonatalavdelning av flera olika orsaker varav den vanligaste 

orsaken är underburenhet, dvs. barn födda före 37 fullgångna graviditetsveckor (Blennow et al., 

2009). 

 

Tidigare ansåg forskare och vårdpersonal att nyfödda barn inte hade förmåga att uppleva smärta. 

Under 1800-talet bedrevs forskning som visade att spädbarn inte hade färdigutvecklade 

nervbanor och därmed saknade förmågan att uppleva smärta och känslor. Det hävdades att det 

nyfödda barnets myeliniserade nervbanor var ofullständiga och att signalerna inte kunde 

fortplantas till hjärnan. Detta synsätt fanns kvar in på 1970-talet och operationer av nyfödda barn 

genomfördes med otillräcklig eller ingen anestesi (Lindh, 2001). Idag ser kunskapsläget 

annorlunda ut och det pågår mycket forskning om smärta hos nyfödda barn. Trots dagens 

kunskapsläge menar Morton (2012) att smärtlindring hos nyfödda barn inte är ett högt prioriterat 

område och att det i många delar av världen inte ens finns tillgång till smärtstillande läkemedel.  

Smärta hos nyfödda barn 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som en obehaglig 

sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller beskriven i termer av 

sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada (IASP, 

1994). Nyfödda barn som vårdas på en intensivvårdsavdelning utsätts i snitt för 10-18 invasiva 

och smärtsamma procedurer per dygn, exempelvis intubationer, rensugning av luftvägar, 

insättning av perifer venkateter, kapillär- och venprovtagningar (Simons et al., 2003). Även om 

det underburna barnet inte har samma kognitiva förmåga att uttrycka smärta som fullgångna barn, 

reagerar de på smärtsamma stimuli med aktivering av de högre kortikala funktionerna i hjärnan 

(Bartocci, Bergqvist, Lagercrantz & Anand, 2006). De nociceptiva smärtbanorna som förmedlar 
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smärta anläggs tidigt i fosterstadiet och vid 14 veckors ålder är känselsinnet på huden utvecklat 

(Fitzgerald, 2005). Vid 18 veckors ålder har fostret förmåga att frisätta smärtutlösta 

stresshormoner vid smärtsamma stimuli och ett 24 veckor gammalt foster har neuron, 

neurotransmittorer och synapser med hjärnbarken vilket möjliggör smärtförnimmelser. 

Upprepade stimuli framkallar sensitisering, det vill säga en ökad smärtkänslighet och tidiga 

smärtupplevelser kan påverka utvecklingen av CNS (Lindh & Lundqvist, 2013). De inhibitoriska 

smärtbanorna som hämmar smärtupplevelser, den så kallade “grind-kontrollfunktionen”, är inte 

färdigutvecklade vilket gör att smärtupplevelserna dessutom förstärks. Detta innebär att nyfödda 

barn sannolikt har sämre smärtkontroll och ökad känslighet för smärta jämfört med äldre barn 

och vuxna (Larsson & Frostell, 2012). 

 

Nyfödda barn som utsätts för olika typer av smärta i denna känsliga utvecklingsfas i livet riskerar 

att utveckla bestående neurologiska skador (Amerikan Association of Pediatrics, [AAP], 2006) 

samt har en ökad risk att utveckla kroniska smärttillstånd senare i livet (Goffaux et al., 2008). 

Vederhus och medarbetare (2012) undersökte om det fanns någon skillnad i smärtkänslighet hos 

17-18 åringar som var förtidig födda eller fullgångna. Deltagarna fick hålla handen i ett glas med 

iskallt vatten i max 180 sekunder. Resultatet visade att flera av de fullgångna ungdomarna 

klarade hålla handen i vattnet den maximala tiden jämfört med de underburna som klarade i snitt 

86 sekunder. Det var ganska få deltagare, förtidigt födda n=31 och fullgångna n=28 men 

resultatet tyder dock på att underburna barn kan utveckla en lägre smärtkänslighet än fullgångna 

barn. I nuläget saknas tillräckligt med evidens för de långsiktiga effekterna på barn som utsätts 

för smärta i neonatal ålder, dock är forskarna eniga om att stress och smärta i allmänhet har 

negativa konsekvenser (Lindh & Lundqvist, 2013). 

Ett viktigt led i processen är att kunna identifiera orsaker till smärta samt förebygga och 

behandla dem. Det finns olika typer av smärta och delar vanligtvis upp den i tre kategorier: akut 

smärta (procedurer, mindre kirurgi, rensugning av luftvägar), etablerad smärta (postoperativt, 

inflammatorisk, brännskada) och långvarig smärta (meningit, NEC, osteomyelit) (Anand, 2007). 

Postoperativ smärta som underbehandlas kan leda till ett katabolt tillstånd som innebär ökad risk 

för postoperativa komplikationer med sämre sårläkning och en ökad risk för morbiditet och 

mortalitet. Effekten av svår smärta hos nyfödda medför ett stresstillstånd som påverkar barnets 

andning och cirkulation och kan leda till ett försvagat immunförsvar, sämre tarmperistaltik och 
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näringsupptag. Det kan också medföra celldöd i hjärnan (Lindh & Lundqvist, 2013). Operativa 

ingrepp i nyföddhetsperioden leder till förlängd hypersensibilitet i området cirka tre år efter 

operationen (Peters et al., 2005). 

Smärtlindring hos nyfödda barn  

Smärtlindring hos nyfödda är komplicerad på grund av att analgetikans farmakologiska och 

farmakodynamiska effekter är dåligt studerade och dokumenterade (Kumar et al., 2008). Ett 

nyfött barn metaboliserar och eliminerar läkemedel långsammare via lever och njurar. De har 

även en sämre förmåga till proteinbindning och en större distributionsvolym jämfört med äldre 

barn och vuxna (Dotta, Braguglia & Salvatori, 2011). Majoriteten av de läkemedel som används 

i nyföddhetsperioden saknar även dosrekommendationer i FASS (Gradin, Larsson, Lind, 

Selander & Norman, 2009). Effekten av tillförda läkemedel kan skilja sig avsevärt och det gäller 

framförallt hos det nyfödda barnet då skillnaden är som störst jämfört med hos vuxna individer 

(Lindh & Lundqvist., 2013). Få studier är gjorda på barn i neonatalperioden och risken för 

biverkningar av läkemedel är stora eller okända, vilket gör att många läkare är restriktiva vid 

administreringen av analgetika (Dotta et al., 2011). Långsiktiga biverkningar av opioder eller 

generella analgetika under neonatalperioden är svåra att utvärdera på grund av brist på studier 

och frånvaro av standardiserade vårdprogram (Anand et al., 2006). 

Icke-farmakologisk smärtlindring är ett bra komplement till den farmakologiska behandlingen 

(Johnston, Fernandes & Campbell-Yeo, 2011). Ett exempel på detta är Neonatal Individualized 

Development Care Assessment Program (NIDCAP) som bygger på individuella observationer av 

barnet före, under samt efter en vårdhandling. Utifrån denna observation anpassar vården efter 

barnets mognadsgrad och känslighet (Lawhon & Hedlund, 2008). En säker och effektiv icke-

farmakologisk smärtlindrande metod kan skapas av föräldrars närvaro, som därför bör spela en 

aktiv roll i barnets behandling. Att föräldrarna håller om sitt barn vid stressfyllda och 

smärtsamma procedurer har visat sig ha en lugnande inverkan på barnet (Axelin, Salanterä & 

Lehtonen, 2006). Sugande på napp, amning, lugnande musik och hud-mot-hud vård enligt 

kängurumetoden är alla exempel på icke-farmakologiska strategier som kan lindra smärta hos 

nyfödda barn (Golianu, Krane, Seybold, Almgren & Anand, 2007). 
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Smärtskattning hos nyfödda barn  

Ett nyfött barn kan inte ge uttryck för smärta verbalt, vilket innebär att vårdpersonal måste kunna 

tolka barnets signaler. Ju yngre och omognare barnet är desto svårare blir smärtskattningen 

eftersom smärtbeteendet blir mer diskret och ospecifikt. Det underburna barnet har sämre 

förmåga att uttrycka stress än det fullgångna, vilket ställer höga krav på personalens kunskaper i 

smärtskattning (Anand et al., 2006). 

  

Smärtskattning är grunden för alla typer av smärtbehandling och idag finns ett flertal validerade 

smärtskattningsinstrument inom neonatalintensivvård (Larsson & Frostell, 2012). Det råder 

oenighet om vilket smärtskattningsinstrument som är det bäst lämpade och det är upp till varje 

avdelning att utprova det instrument som är mest lämpat för deras verksamhet (Gradin & 

Eriksson, 2011). Endast ett fåtal av smärtskattningsinstrumenten är utvecklade för att skatta 

pågående smärta. Många är dessutom framtagna i forskningssyfte och inte lämpade för kliniskt 

bruk. Olika studier visar olika resultat angående vilka instrument som är bäst lämpade, då de 

nyfödda signalerar smärta på olika sätt beroende på gestationsålder (McNair, Ballantyne, Dionne, 

Stephens & Stevens, 2004; Suraseranivongse et al., 2006).  

 

Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale (N-PASS) är ett validerat och reliabelt instrument 

för att mäta smärta, agitation och sederingsgrad av ventilerade och postoperativa barn i en ålder 

av 0-100 dagar från en gestationsålder av 23 veckor och uppåt (Hummel, Puchalski, Creech & 

Weiss, 2008). N-PASS (Bilaga 1) består av fem parametrar som var och en kan ge mellan 0 till 2 

poäng. Dessutom tillkommer ett poängtillägg beroende på barnets gestationsålder (barn födda i 

graviditetsvecka 32-35 får 1 extra poäng, graviditetsvecka 28-31 ger 2 extra poäng samt barn 

födda före graviditetsvecka 28 får tre 3 poäng). Detta innebär att ett barn som är fött i vecka 27 

aldrig kan ha N-PASS 0 och högst få 13 poäng, fullgångna barn kan som högst få 10 poäng 

vilket betyder värsta tänkbara smärta. N-PASS har också en skala ämnad för att bedöma barnets 

sederingsgrad. 
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Riktlinjer vid den studerade neonatalaintensivvårdsavdelningenen  

Enligt Akademiska Barnsjukhusets riktlinjer gällande smärtskattning och smärtbehandling av 

barn (2012) har alla barn ha rätt till god smärtlindring och i de allra flesta fall är detta ett 

uppnåeligt mål. Det kan vara svårt att, t.ex. på grund av medicinska orsaker, alltid uppnå 

tillfredställande smärtbehandling, men orsaker såsom brister i organisationen är inte godtagbara 

skäl. Vidare menar de att en god smärtbehandling en mycket viktig faktor då det gäller ett barns 

upplevelse av vården och en regelbunden smärtskattning är av stor vikt för att uppnå detta. Som 

komplement till Akademiska Barnsjukhusets riktlinjer finns det mer specifika riktlinjer som 

utvecklats för att gälla på neonatalaintensivvårdsavdelningen. Dessa riktlinjer poängterar att, i 

jämförelse med äldre barn, är nyfödda barn mer känsliga för smärta och även mer sårbara vad 

gäller negativa långtidseffekter av tidigt upplevd smärta. Avdelningens målsättning är därför att 

smärta ska minimeras med hjälp av bland annat optimal omvårdnad. Exempel på omvårdnad är 

bland annat att vårdmiljön skall vara mest gynnsam, att alla smärtsamma procedurer ska 

samordnas och minimeras samt att smärtsamma procedurer ska genomföras effektivt och snabbt. 

Vidare framkommer det i neonatalaintensivvårdsavdelningens riktlinjer för pre- och postoperativ 

smärtlindring (2009) vilka barn som skall smärtskattas och med vilket intervall. Där står också 

att barnen ska erhålla Paracetamol ungefär en timme preoperativt för att uppnå en maximal 

serumkoncentration och därmed störst effekt under och efter operationen. 

  

Alla invasiva åtgärder som medför smärta och sensorisk stress bör minimeras hos de nyfödda 

barnen och kanske i ännu högre grad hos det underburna barnet. Smärta och stress, den så 

kallade “femte vitalparametern”, bör bli lika självklar att noteras in i övervakningssystemet som 

övriga fysiologiska parametrar och omvårdnadsåtgärder (Gallo, 2003).  

  

Forskning har visat att dokumentation av smärtskattning, postoperativ smärtlindring, val av 

anestesimedel och analgetika samt omhändertagandet av nyopererade barn i nyföddhetsperioden 

skiljer sig mycket från sjukhus till sjukhus (Taylor et al., 2006). Kunskapen kring smärta hos 

nyfödda och underburna barn finns, men det är ett glapp mellan vetenskapen och det praktiska 

omhändertagandet av barnen (Akuma & Jordan, 2012). Vidare finns det finns brister i 

personalens kunskaper om och efterföljsamhet att hantera smärtskattningsinstrumenten, samt att 

tolka deras smärta vilket gör att många barn blir underbehandlade (Ceelie et al., 2012). Grunden 
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till all smärtlindring är god smärtskattning, obehandlad postoperativ smärta har visat sig leda till 

ökad dödlighet hos nyfödda (Anand & Hickey, 1992; Anand, Sippell & Aynsley-Green, 1987).   

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva smärtskattning och smärtlindring före och efter 

omfattande buk- och thoraxkirurgi på barn vårdade på en neonatalintensivvårdsavdelning. 

Frågeställningar 

– I vilken grad smärtskattades barnen pre- samt postoperativt? 

– Hur smärtlindrades barnen pre- samt postoperativt? 

– Fanns det samband mellan barnets gestationsålder vid födseln och hur länge barnet 

smärtskattades och smärtlindrades postoperativt?  

METOD 

Design 

Studiens design är en retrospektiv, explorativ journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats. 

Urval 

Studien genomfördes på den neonatalaintensivvårdsavdelning som finns på Akademiska 

Barnsjukhuset i Uppsala. Avdelningen vårdar cirka 600 barn per år, varav cirka 75 % är 

utomlänspatienter. Det finns 20 vårdplatser och här bedrivs högspecialiserad, familjecentrerad 

vård med både intermediär- och intensivvård. Här behandlas och vårdas barn med både 

medicinska och kirurgiska diagnoser.  

Inklusionskriterier 

– Barn som vårdats minst under 24 timmar vid den studerade 

neonatalaintensivvårdsavdelningen under en period av 12 månader, mellan år 2011-2012. 

– Barn som genomgått en stor buk- eller thoraxkirurgisk operation med diagnoserna: 

Nekrotiserande enterokolit (NEC), esofagusatresi, gastroshisis, tarmperforation, 

tunntarmsatresi, diafragmabråck, omfalocele, volvolus. 

  

I studien ingick 35 barn, 21 pojkar och 14 flickor, födda mellan graviditetsvecka 23+1 till 40+3 

(Tabell 1). Tjugotvå av barnen var underburna, dvs. födda före graviditetsvecka 37+0. Barnen 
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genomgick en stor thorax- eller bukkirurgi på levnadsdag 0 till 77. De läkemedel som använts 

postoperativt var Paracetamol (intravenöst, peroralt eller rektalt), Bupivacain (kontinuerlig 

infusion via sårkateter subcutant i operationssnittet) samt Morfin (infusion eller i bolusdoser). 

  

Tabell 1. Bakgrundsdata om barnen (n=35) 

Variabel n  

Gestationsålder vid födseln, Md (range) 35  35,57 (23,14-40,43) 

Födelsevikt, gram, Md (range) 35  2146 (450-3780) 

Födelselängd, cm, Md (range) 29  46,5 (28,5-55,0) 

Huvudomfång vid födseln, cm, Md (range) 29 32,5 (21,0-36,5) 

Apgar vid 1 minut, Md (range) 34 7 (1-9)  

Apgar vid 5 minuter, Md (range) 34 8 (3-10)  

Apgar vid 10 minuter, Md (range) 34 9 (2-10) 

Pojkar, n (%)  35 21 (60) 

Förlossningssätt   

   Vaginal förlossning, n (%) 35  9 (26) 

   VE/tång, n (%) 35 2 (6) 

   Planerad sectio, n (%) 35 11 (31) 

   Akut sectio, n (%) 35 13 (37) 

Kirurgisk diagnos   

   NEC, n (%) 35 8 (23)  

   Esofagusatresi, n (%) 35 6 (17)  

   Gastroshisis, n (%) 35 6 (17)  

   Tarmperforation, n (%) 35 4 (11)  

   Tunntarmsatresi, n (%) 35 4 (11)  

   Diaframabråck, n (%) 35 3 (9)  

   Omfalocele, n (%) 35 2 (6)  

   Volvolus, n (%) 35 2 (6) 

Operationslängd, minuter, Md (range) 35 200 (70-380) 

Md= Median; range= variationsvidd; n= antal 

  

Datainsamlingsmetod 

Data insamlades med hjälp av journalgranskning enligt en journalgranskningsmall (Bilaga 2) 

som utarbetats av författarna och handledaren för att besvara syftet med föreliggande studie. 

Uppgifter som samlades in från barnets journal var bland annat förlossningssätt, födelsevikt, 

längd, huvudomfång, gestationsålder vid födseln, APGAR-poäng, kirurgisk diagnos, ålder vid 

operationsdag, preoperativt ventilationssätt, vilken typ av analgetika barnet erhållit pre-och 

postoperativt, under vilken tid barnet smärtskattats och vilken smärtskattningspoäng som 

uppmätts. 
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Tillvägagångssätt 

Barn med kirurgisk diagnos enligt inklusionskriterierna identifierades genom PeriNatalt 

Qvalitetsregister (PNQ) av neonatalaintensivvårdsavdelningens sekreterare. Journalgranskningen 

genomfördes i neonatalaintensivvårdsavdelningens datajournalsystem (Cosmic och ICIP). 

Barnens journaler granskades från barnets födelse, operationsdagen samt 120 timmar 

postoperativt räknat från då barnet kom tillbaka från operation till 

neonatalaintensivvårdsavdelningen. Om barnet lämnade avdelningen eller reoperaredes tidigare 

än efter 120 timmar upphörde journalgranskningen. 

Dataanalys 

Data från journalgranskningen analyserades med deskriptiv (Md; median samt range; minimun 

och maximun) och analyserande statistik (Mann-Whitney U-test och Chi-två-test) i Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Materialet presenteras i löpande text, i tabeller samt 

illustreras i figurer. 

Etiska överväganden 

Projektplanen till föreliggande studie godkändes av neonatalaintensivvårdsavdelningens 

verksamhetschef innan journalgranskningen påbörjades. Enligt lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) gäller etikprövning inte forskning som utförs inom 

högskoleutbildning på avancerad nivå. Undersökningen utfördes av legitimerad personal som 

lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt patientdatalagen (2008:355). 

Anonymitet säkerställdes genom att journaluppgifterna avidentifierades och kodades. Listorna 

med barnens personnummer och kodnummer förvarades åtskilt från insamlade data, och 

förvarades inlåst på den studerade neonatalaintensivvårdsavdelningen. Datafiler samt ifyllda 

journalgranskningsmallar förvarades inlåst på avdelningen där projektet genomfördes och endast 

författarna och handledaren arbetade med, samt hade tillgång till materialet. 

  

RESULTAT 

Smärtskattning och smärtlindring preoperativt 

Barnen opererades i en ålder av 0 till 77 dagar, i en postnatal gestationsålder på Md 35 veckor 

(Tabell 2). Barnens vikt på operationsdagen var Md 2645 gram. Enbart åtta av de 35 barnen 

smärtskattades före operationen och fem fick smärtstillande i form av Paracetamol före 
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operationen. Femton av barnen behövde andningshjälp preoperativt, vanligast i form av 

respirator. 

Tabell 2. Data om barnen på operationsdagen (n=35) 

Variabel n  

Gestationsålder, Md (range) 35 35,86 (23,43-49,43) 

Ålder i dagar, Md (range) 35  3 (0-77)  

Vikt, gram, Md (range) 35 2645 (322-5500) 

Smärtskattad, n (%) 35 8 (23) 

   N-PASS poäng i vila, Md (range) 8 0 (0-3) 

   N-PASS poäng vårdhandling, Md (range) 6 2 (0-4) 

Paracetamol, n (%) 35 5 (14) 

Andningshjälp, n (%) 35 15 (43) 

   CPAP, n (%) 15 3 (20) 

   Respirator, n (%) 15 10 (67) 

   Oscillering, n (%) 15 2 (13) 

Md= Median; range= variationsvidd; n= antal 

Smärtskattning postoperativt 

Barnen var på neonatalaintensivvårdsavdelningen i Md 60 minuter innan smärtskattning 

dokumenterades för första gången efter operationen (Tabell 3). Det barnet som var längst på 

avdelningen innan de blev smärtskattade första gången var på avdelningen i 315 minuter (5 

timmar och 25 minuter). De uppmätta N-PASS poängen översteg aldrig Md ett i vila och två i 

vårdhandling. Samtliga dygn smärtskattades fler barn än antal barn som hade läkarordinerad 

smärtskattning (Tabell 3 samt Figur 1). 

 

Figur 1. Läkarordination N-PASS i förhållande till antal som smärtskattats 
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Tabell 3. Smärtskattning och smärtlindring 1-120 h postoperativt 

 Postop 1-24 h Postop 25-48 h Postop 49-72 h Postop 73-96 h Postop 97-120 h 

             Variabel n  n  n  n  n  

Minuter innan första smärtskattning, Md (range) 35  60 (0-315)         

Läkarordination N-PASS, n (%) 35 28 (80) 35 27 (77) 33 24 (64) 30 21 (70) 29 18 (62) 

   Antal smärtskattningar ordinerad, Md (range) 28  24 (12-24) 27 24 (12-24) 24 24 (8-24) 21 24 (8-24) 29 24 (8-24) 

 

 

 

 

   Antal barn smärtskattade i vila, n (%) 35 35 (100) 35 32 (91) 33 32 (97) 30 26 (87) 29 22 (76) 

   Antal smärtskattningar i vila, Md (range) 35 19 (8-24) 32 20 (7-24) 32 14 (1-24) 26 16,5 (6-24) 22 14,5 (1-24) 

 
   Uppmätt N-PASS poäng i vila, Md (range) 35 1 (0-10) 32 1 (0-5) 32 1 (0-8) 26 1 (0-5) 22 1 (0-6) 

   Antal barn smärtskattade i vårdhandling, n (%) 35 35 (100) 35 32 (91) 33 30 (91) 30 24 (80) 29 20 (69) 

   Antal smärtskattningar vid vårdhandling, Md (range) 35  9 (2-20) 32 8,5 (2-24) 30 8 (1-16) 24 6,5 (2-18) 20 5 (1-16) 

   Uppmätt N-PASS poäng i vårdhandling Md (range) 35 2 (0-10) 32 2 (0-8) 30 1 (0-7) 24 1 (0-6) 20 1 (0-6) 

Smärtlindring postoperativt           

Paracetamol, n (%) 35 32 (91) 35 31 (89) 33 33 (100) 30 27 (90) 29 14 (48) 

Paracetamol antal gånger, Md (range) 32 3 (2-5) 31 3 (1-4) 33 3 (1-4) 27 3 (1-4) 14 3 (1-4) 

   Morfininfusion, n (%) 35 28 (80) 35 27 (77) 33 19 (58) 30 11 (37) 29 6 (20) 

 

 

   Morfin bolusdos, n (%) 28 12 (43) 27 7 (26) 19 2 (11) 11 2 (18) 6 3 (50) 

   Sårkateter, n (%) 35 9 (26) 35 9 (26) 33 8 (24) 30 3 (10) 29 1 (3) 

Md=Median; range=variationsvidd; n=antal. 
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N-PASS var i Md ordinerat 24 gånger per dygn samtliga dagar med en variationsvidd mellan 

8-24 gånger. Samtliga dygn smärtskattades barnen färre gånger än det var ordinerat (Tabell 3 

samt Figur 2). Det var inget barn som smärtskattades helt enligt ordination under de 120 

studerade timmarna. Slås alla dygn ihop var det ordinerat att personalen skulle smärtskatta 

2556 gånger och det utfördes 1987 (78 %) smärtskattningar. Under alla dygn var det 118 

ordinationer om smärtskattning, endast 25 (21 %) utfördes enligt ordinationen. 

  

Figur 2. Antalet smärtskattningar i vila och vårdhandling 1-120h postoperativt. Md = median. 

  

Smärtlindring postoperativt 

Majoriteten av barnen fick Paracetamol de fyra första dygnen (Tabell 3 samt Figur 3), 

det femte dygnet fick knappt hälften av barnen Paracetamol. Första dygnet hade 80 % 

(n=28) infusion Morfin, andra dygnet var det 77 % (n=27). Detta trappades successivt 

ner och dygn fem var det 20 % (n=6) som hade Morfininfusion kvar. De första två 

dygnen var det 26 % (n=9) som hade sårkateter. Detta avvecklades också successivt 

och dygn fem var det endast tre procent (n=1) som hade sårkateter kvar. 

  

Figur 3. Antal i procent som får smärtstillande läkemedel timme 1-120 postoperativt 
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Smärtskattning och smärtlindring beroende på gestationsålder 

De fullgångna barnen (n=13) jämfördes med de underburna barnen (n=22) i samtliga 

parametrar i tabell 3. I denna jämförelse framkom det att 97-120 timmar postoperativt 

var det signifikant fler av de underburna barnen som hade ordinerats smärtskattning 

med hjälp N-PASS (p=0,026). I övrigt fanns inga statistiska skillnader mellan 

grupperna gällande smärtskattning. 

 

Signifikant fler fullgångna barn fick Paracetamol postoperativt vid 1-24 timmar 

(p=0,04) samt 25-48 timmar (p=0,007). Dessutom var det signifikant fler fullgångna 

barn som hade sårkateter än underburna vid postoperativt vid 1-24 timmar (P=0,004), 

vid 25-48 timmar (p=0,001) samt vid 49-72 timmar postoperativt (p=0,001). Förövrigt 

fanns inga signifikanta skillnader mellan barnen gällande smärtlindring. 

 

Vidare jämfördes de underburna barnen (n=15) med de extremt underburna barnen 

(födda före graviditetsvecka 27+6) (n=7). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

dessa grupper gällande hur lång tid de smärtskattades. Postoperativt vid 1-24 timmar 

(p=0,006) samt 25-48 timmar (p=0,006) var det signifikant fler underburna barn som 

fick Paracetamol jämfört med de extremt underburna barnen. Förövrigt fanns inga 

signifikanta skillnader mellan barnen gällande smärtlindring och smärtskattning. 

  

DISKUSSION 

Resultatet av denna journalgranskning visar att majoriteten av barnen smärtskattades 

postoperativt. Totalt utfördes 78 % (1987/2556) av ordinerade smärtskattningar. Dock 

utfördes inte alla smärtskattningar enligt N-PASS instruktioner vilket gjorde att flera 

barn blev felaktigt smärtskattade. Samtliga dygn var det flera barn som smärtskattades 

trots att ingen ordination fanns. Det tog Md 60 minuter innan första smärtskattningen 

var dokumenterades. Det var vanligast att barnen fick Morfin och Paracetamol som 

smärtlindring, i kombination eller var och en för sig. 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva smärtskattning och smärtlindring före 

och efter omfattande buk- och thoraxkirurgi på barn vårdade på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Det undersöktes också om det fanns skillnader mellan 

underburna och fullgångna barn. 
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Totalt har 35 barns journaler granskats och data identifierats med hjälp av en 

journalgranskningsmall för att kunna beskriva hur barnen smärtskattats och 

smärtlindrats pre- och postoperativt.  

 

Preoperativt var det åtta barn (23 %) som hade smärtskattats enligt N-PASS. Enligt den 

studerade neonatalaintensivvårdsavdelningens riktlinjer inför en operation skall ett 

“grundstatus inför smärtskattning” utföras av fysiologiska parametrar som puls, 

andningsfrekvens, blodtryck och/eller saturation. Denna riktlinje är helt 

överensstämmande med N-PASS anvisning hur instrumentet skall användas och dessa 

fysiologiska parametrar används sedan som en grund för att kunna bedöma barnets 

reaktion på smärta. Fysiologiska parametrar förändras relaterat till stresspåslag 

orsakade av smärta. Hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens stiger över den 

uppmätta baslinjen vid olika smärttillstånd (Craig, Whitfield, Grunau, Linton & 

Hadjistavropoulos, 1993). 

 

Enligt neonatalaintensivvårdsavdelningens PM om pre-och postoperativ smärtlindring 

skall barnet få Paracetamol en timme innan påbörjad operation och det hade givits till 5 

av 35 barn (14 %). Av dessa fem var det inget barn som hade fått en engångs dos 

Paracetamol enligt neonatalaintensivvårdsavdelningens PM en timme innan 

operationsstart, utan samtliga stod på kontinuerlig behandling sedan tidigare. Arana, 

Morton och Hansen (2001) menar att Paracetamol bör ges en till två timmar innan 

operativt ingrepp för att uppnå bäst smärtlindrande effekt under operationen. 

  

Smärtskattning 

Det tog Md 60 minuter till första smärtskattningen dokumenterades efter att barnet 

kommit tillbaka till vårdavdelningen efter operation. Fjorton barn (40 %) 

smärtskattades direkt efter ankomst till avdelningen och i det längsta enskilda fallet 

dröjde det 5 timmar och 25 minuter (315 minuter) innan första smärtskattningen 

dokumenterades. En anledning till detta kan vara att det tar tid förflytta barnet från 

transportkuvösen för att koppla upp övervakning och stabilisera barnet vid vårdplatsen, 

samt få ordinationer av kirurger och neonatologer. I det här skedet har även föräldrarna 

ofta kommit in till vårdavdelningen och önskar att få information om operationen, samt 

få träffa sitt barn. Sjuksköterskan skall ur ett helhetsperspektiv kunna bedöma barnets 
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sederingsgrad av narkosmedel, identifiera smärta och eventuella behov av analgetika 

och utvärdering av effekten (Socialstyrelsen, 2004). Om barnet fortfarande är intuberat 

vid transport från operation till vårdavdelningen, sker alltid transporten i närvaro av 

ansvarig neonatolog, vilket innebär ett nära samarbete och det underlättar en dialog 

kring barnets smärtbehandling då hela teamet är på plats. 

 

Samtliga dygn smärtskattades fler barn än antal barn som hade läkarordinerad 

smärtskattning. Dock var antalet smärtskattningar hos det enskilda barnet färre än vad 

som var ordinerat. Det var inget barn som smärtskattades helt enligt ordination under 

de 120 studerade timmarna. Smärtskattning skall utföras var 3:e timme under pågående 

smärtbehandling enligt Akademiska Sjukhusets riktlinjer för akuta smärttillstånd för 

barn (2012) och effekten av administrerad analgetika skall kontrolleras efter 20-30 

minuter vid intravenös tillförsel och 45-60 minuter efter rektal/oral tillförsel. Vid 

långvarig smärta skall det smärtskattas 2-3 gånger per dygn. Dessa riktlinjer 

överensstämmer väl med N-PASS riktlinjer för frekvensen av smärtskattningar där 

utvärdering av administrerad analgetika skall utvärderas efter 30-60 minuter och 

smärtskattning skall utföras minst varannan timme i 24-48 timmar och var fjärde 

timme tills patienten är utan analgetika. På avdelningen var N-PASS x 24, d.v.s. en 

gång i timmen, ordinerat hos flesta barnen. Resultatet visade att det endast 25 av 118 

(21 %) smärtskattningar utfördes helt enligt ordination. Skulle det se annorlunda ut om 

alla smärtskattningar ordineras individuellt? Är det nödvändigt att smärtskatta barnen 

en gång i timmen? Taylor och medarbetare (2006) studerade postoperativ 

smärtskattning och smärtlindring. Studien utfördes på tio sjukhus och 250 barn 

inkluderades. Det framkom att det var stor variation på de olika sjukhusen gällande 

smärtskattning och smärtlindring. Sju olika smärtskattningsinstrument användes, och 

det fanns inga gemensamma riktlinjer för smärtlindring. Antalet gånger barnen 

smärtskattades varierade mellan 4-12 gånger per dygn. Vidare menar författarna att 

dokumentation av smärtskattning var bristfällig.  

 

Enligt Akademiska sjukhusets riktlinjer för smärtskattning av akuta smärttillstånd av 

barn (2012) skall all smärtbehandling dokumenteras och utvärderas. Vårdpersonal 

skyldig att upprätta dokumentation som behövs för och i vården av patienter. 

Dokumentationen är bland annat till för att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 
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verksamheten och därmed bidra till en god och säker vård av patienten (SOSFS, 

2008:355). Brister i dokumentation kan leda till underbehandling då den 

patientansvarige läkaren behöver noggrann och regelbunden dokumentation av smärta, 

som vägledning och underlag för en adekvat smärtlindring. Hos patientgrupper där 

sjuksköterskorna smärtskattade och dokumenterade ofta, blev läkarna också mer 

engagerade och aktiva i smärtbehandlingen (Idvall & Ehrenberg, 2002). Latimer, 

Johnston, Ritchie, Clarke och Gilin (2009) menar att dålig smärtskattning och 

smärtlindring inte beror på avsaknad av evidens utan snarare att det beror på 

personalen och verksamhetens inställning till att använda sig av evidens i det kliniska 

arbetet. 

  

Vid bedömning av barnens smärta med N-PASS skall hänsyn tas till barnets 

korrigerade ålder upp till vecka 35. Eftersom den studerade avdelningen endast 

använder smärtskalan på N-PASS kan barn födda före vecka 35 kan inte få N-PASS 

poäng 0. Det var 18 barn som var födda före vecka 35 och 12 (67 %) av dessa hade 

barnen någon gång en N-PASS siffra de inte kunnat få på grund av tillägget som ska 

göras. Ett fullgånget barn signalerar smärta tydligare än ett underburet barn. Det kan 

vara svårt att tolka det underburna barnet smärta då deras signaler på smärta och stress 

är mindre framträdande (Anand et al., 2006). Detta kan leda till underbehandling av 

smärta hos de underburna barnen. Smärtskattningsinstrument kan vid första anblick se 

krångligt ut, men det har visat sig att efter att personalen fått teoretisk utbildning och 

praktisk handledning så genomförs en skattning på ca en minut. Det är snarare problem 

att få in rutinen att skatta barns smärta regelbundet (Lindh, 2001).  

 

Det noterades också vid journalgranskningen att det ofta var väldigt lite variationer av 

smärtskattning gjord i vila under samtliga arbetspass. Exempelvis om barnet hade 

skattats till en 2:a i vila vid ett arbetspass början, så fortsatte barnet att skattats till en 

2:a under resten av passet. Detta förekom i 75,3% av fallen. Det var mest variation av 

barnets skattningstal under det första postoperativa dygnet. En möjlighet föreligger här 

att vårdpersonalen, då smärtskattning är ordinerat varje timme, endast noterar om det 

sker några förändringar i barnets smärtmönster under arbetspasset. Om ingen 

förändring skett, skrivs oreflekterat föregående värde utan att det föreligger en korrekt 

utförd smärtskattning. Det noterades också att det inte var dokumenterad 

smärtskattning på morgonen (klockan 07) i flera fall. En anledning till detta kan vara 
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personalens skiftbyte, långa rapporter eller hög arbetsbelastning. 

Bemanningssituationen på flera neonatalavdelningar runt om i Sverige är problematisk 

och det behövs en ökad rekrytering av både sjuksköterskor och läkare menar 

Socialstyrelsen (2004). Ceelie och medarbetare (2012) studerade sjuksköterskors 

följsamhet gällande postoperativ smärtskattning under tre dygn. På studerad avdelning 

användes, sedan tidigare, en mall för åtgärder beroende på skattade poäng. Totalt 

inkluderades 200 barn yngre än tre år och 65 av dessa var 0 till 28 dagar gamla. 

Resultatet visade att endast 15.4 % (66 av 428) av smärtskattningarna utfördes enligt 

rådande mall. Vidare hittades skillnader i antal smärtskattningar beroende på skift. Det 

var vanligare att patienterna blev smärtskattade på kvällen och natten jämfört med 

dagen. 

Smärtlindring 

Majoriteten av barnen i föreliggande studie fick Paracetamol och Morfin vilket enligt 

Ceelie och medarbetare (2013) är en bra kombination, eftersom de barn som får 

Paracetamol som grundsmärtlindring inte behöver lika stor mängd Morfin. I motsats 

till detta menar dock Van der Marel och medarbetare (2007) att rektal gel Paracetamol 

inte leder till att barnen behöver mindre Morfin. Paracetamol gavs på den studerade 

avdelningen i olika utsträckning beroende på barnets gestationsålder, ju lägre 

gestationsålder barnet hade desto längre dos intervall skulle det vara mellan 

administreringen av Paracetamol per dygn, vilket även visade sig vara signifikant i 

föreliggande studie. Morfininfusionen trappades successivt ner efter två dygn, detta är 

enligt (Anand, 2007) att rekommendera för att ha en rimlig postoperativ smärtlindring 

under smärtsamma procedurer som borttagning av dränage. 

 

Det var nio barn (26 %) som hade sårkateter, varav det yngsta barnet var född i vecka 

31+4 och vägde 1133 gram. Barnkirurg A. Nodholn Farman (6 maj 2013) menar att 

sårkateter inte bör ges till barn under gestationsålder 32-33 veckor. Dels är det är 

tekniskt svårt att lägga en sårkateter på ett så litet barn som har liten kroppsyta med lite 

underhudsfett, vilket innebär att medicinen inte tas upp av kroppen, dessutom kan 

katetern perforerar huden. Detta är troligtvis anledningen till att det var signifikant fler 

fullgångna än underburna barn som hade sårkateter.  
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Metoddiskussion 

Då föreliggande studie syftar att beskriva smärtskattning och smärtlindring före och 

efter omfattande buk- och thoraxkirurgi på barn vårdade på en neonatal 

intensivvårdsavdelning ansågs journalgranskning vara en bra metod för att besvara 

studiens frågeställningar. Det är lättare att identifiera problem med vårdkvalitet genom 

att genomföra journalgranskning än genom att gå igenom registrerade incidenter 

(Beckmann et al., 2003). En bättre metod hade varit att göra en prospektiv studie. Detta 

för att patienterna följs i nutid och det går att övervaka datainsamlingen (Polit & Beck, 

2012). Föreliggande studie gjordes på uppdrag av studerade avdelningen för att få 

underlag vid utformandet av nya kvalitetssystem, riktlinjer och PM för smärtlindring 

och smärtskattning. 

  

Vid flertalet tillfällen har materialet diskuterats med handledare och sakkunniga på 

avdelningen. Tankar och synpunkter har utbytts i syfte att förbättra arbetet. En av 

styrkorna i detta arbete är att ingen exkluderades ur studien. Det var dock ett bortfall 

om totalt fem patienter under postoperativ dag 3-5. Detta bortfall berodde på att 

patienten avled, flyttades till intermediärvårds-/hemavdelningen, reopererades eller 

transporterades tillbaka till hemortssjukhuset. 

  

En journalgranskningsmall utformades tillsammans med handledaren utifrån syfte och 

frågeställningar. Granskningsmallen var lättöverskådlig och lättanvänd när data väl 

insamlades. Reliabiliteten av instrumentet var god eftersom det som skulle undersökas 

kunde mätas såsom exempelvis antal smärtskattningar och given smärtlindring. 

Fördelen med journalgranskningen var att all data fanns tillgänglig och kan inte ändras 

vid en ny granskning. Datajournalerna var lättlästa och allt material finns samlat och 

inskannat i samma journal, vilket underlättade hanteringen. De nackdelar som en 

journalgranskning medför kan vara att all data inte finns dokumenterad och det kan 

ibland vara svårt att finna den informations som behövs. En fördel med metoden är att 

journaler granskas utan att påverka eller skada patienterna då de som eftersökts redan 

ägt rum. En nackdel är att man förlitar sig på att andra har dokumenterat det de har 

gjort (Polit & Beck, 2012). Generaliserbarheten i arbetet går att ifrågasätta då det var 

relativt få inkluderade barn och den är endast utförd på en 

neonatalaintensivvårdsavdelningen.  
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Det är inte undersökt huruvida sjuksköterskorna dokumenterat i löpande text under sitt 

arbetspass något om hur uppfattningen kring barnets smärta varit och om åtgärder 

vidtagits. Det är personalen som har den patientnära kontakten och vårdar barnet som 

utför smärtskattningen. Vid bra samarbete och god dialog mellan vårdaren och 

patientansvarig sjuksköterska kan muntlig rapportering ske beträffande smärtskattning, 

smärtlindring samt eventuell utvärdering av analgetika ske. Det kan sedan journalföras 

i löpande text i barnets journal av patientansvarig sjuksköterska. Denna typ av 

journalföring är inte granskad i denna studie. Det är heller inte studerat om det 

vidtagits någon icke-farmakologisk åtgärd mot smärta och stress, samt om föräldrarna 

varit delaktiga och aktiva i vården och bidragit med egna observationer kring. 

Slutsats 

Studien visar att majoriteten av barnen smärtskattats postoperativt. Dock finns det 

brister i ordination av smärtskattning samt bristande kännedom om 

smärtskattningsinstrumentet. Den studerade avdelningens och sjukhusets riktlinjer följs 

inte. 

Kliniska implikationer 

- Alla nyopererade barn bör smärtskattas, med en för ändamålet lämplig 

smärtskattningsskala, så fort som möjligt postoperativt. 

- All utförd smärtskattning bör dokumenteras regelbundet i barnets journal 

- Barnets skattade smärta bör regelbundet diskuteras och utvärderas av den personal 

som vårdar samt har ansvar för barnet, och utifrån detta bör barnets smärtlindring 

eventuellt korrigeras. 

- Det bör finnas klara och uppnåeliga riktlinjer för bedömning och behandling av 

smärta hos barnen. 

- Det bör ges möjlighet till utbildning om smärta och smärtskattning hos nyfödda, samt 

praktiskt handhavande av smärtskattningsinstrument.   

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 19 

REFERENSER 

Akademiska sjukhusets kvalitetshandbok. (2009). Pre- och postoperativ smärtlindring. 

Kvinno- och barndivisionen. Hämtad 15 mars, 2013. Endast åtkomlig från 

Akademiska sjukhusets intranät, Navet. 

Akademiska sjukhusets kvalitetshandbok. (2012). Smärtbehandling - kvalitetsmål. 

Kvinno- och barndivisionen. Hämtad 15 mars, 2013. Endast åtkomlig från 

Akademiska sjukhusets intranät, Navet. 

Akademiska sjukhusets kvalitetshandbok. (2012). Smärtskattning – akut smärttillstånd 

hos barn. Kvinno- och barndivisionen. Hämtad 15 mars, 2013. Endast åtkomlig från 

Akademiska sjukhusets intranät, Navet. 

Akuma, A. O., & Jordan, S. (2012). Pain management in neonates: a survey of nurses 

and doctors. Journal of advanced nursing, 68(6), 1288–1301. doi:10.1111/j.1365-

2648.2011.05837.x 

American Association of Pediatrics, [AAP] 2006. Replies to Prevention and 

Management of Pain in the Neonate: An Update. Hämtad 15 maj, 2013, från 

http://pediatrics.aappublications.org/content/118/5/2231/reply 

Anand, K. J., & Hickey, P. R. (1992). Halothane-morphine compared with high-dose 

sufentanil for anesthesia and postoperative analgesia in neonatal cardiac surgery. 

The New England journal of medicine, 326(1), 1–9. 

doi:10.1056/NEJM199201023260101 

Anand, K. J., Sippell, W. G., & Aynsley-Green, A. (1987). Randomised trial of 

fentanyl anaesthesia in preterm babies undergoing surgery: effects on the stress 

response. Lancet, 1(8527), 243–248. 

Anand, K.J.S. (2007). Pharmacological approaches to the management of pain in the 

neonatal intensive care unit. Journal of perinatology: official journal of the 

California Perinatal Association, 27 Suppl 1, S4–S11. doi:10.1038/sj.jp.7211712 

Anand, Kanwaljeet J S, Aranda, J. V., Berde, C. B., Buckman, S., Capparelli, E. V., 

Carlo, W., … Walco, G. A. (2006). Summary proceedings from the neonatal pain-

control group. Pediatrics, 117(3 Pt 2), S9–S22. doi:10.1542/peds.2005-0620C 

Arana, A., Morton, N. S., & Hansen, T. G. (2001). Treatment with paracetamol in 

infants. Acta anaesthesiologica Scandinavica, 45(1), 20–29. 

Axelin, A., Salanterä, S., & Lehtonen, L. (2006). “Facilitated tucking by parents” in 

pain management of preterm infants-a randomized crossover trial. Early human 

development, 82(4), 241–247. doi:10.1016/j.earlhumdev.2005.09.012 



 20 

Barnkonventionen. (1989). Barnkonventionen i Sin Helhet. Hämtad 16 januari, 2013, 

från http://sv.scribd.com/doc/34000103/Barnkonventionen-i-Sin-Helhet 

Bartocci, M., Bergqvist, L. L., Lagercrantz, H., & Anand, K. J. S. (2006). Pain 

activates cortical areas in the preterm newborn brain. Pain, 122(1-2), 109–117. 

doi:10.1016/j.pain.2006.01.015 

Beckmann, U., Bohringer, C., Carless, R., Gillies, D. M., Runciman, W. B., Wu, A. W., 

& Pronovost, P. (2003). Evaluation of two methods for quality improvement in 

intensive care: Facilitated incident monitoring and retrospective medical chart 

review*. Critical Care Medicine, 31(4), 1006–1011. 

doi:10.1097/01.CCM.0000060016.21525.3C 

Blennow, M., Ewald, U., Fritz, T., Holmgren, P.-Å., Jeppsson, A., Lindberg, E., … 

Nordén Lindberg, S. (2009). One-year survival of extremely preterm infants after 

active perinatal care in sweden. JAMA, 301(21), 2225–2233. 

doi:10.1001/jama.2009.771 

CeeIie, I., De Wildt, S., Van, M., van den Berg, M., Van den Bosch, G., 

Duivenvoorden, H. J., … Tibboel, D. (2013). Effect of intravenous paracetamol on 

postoperative morphine requirements in neonates and infants undergoing major 

noncardiac surgery: A randomized controlled trial. JAMA, 309(2), 149–154. 

doi:10.1001/jama.2012.148050 

Ceelie, I., de Wildt, S. N., de Jong, M., Ista, E., Tibboel, D., & van Dijk, M. (2012). 

Protocolized post-operative pain management in infants; do we stick to it? 

European journal of pain (London, England), 16(5), 760–766. doi:10.1002/j.1532-

2149.2011.00056.x 

Craig, K. D., Whitfield, M. F., Grunau, R. V., Linton, J., & Hadjistavropoulos, H. D. 

(1993). Pain in the preterm neonate: behavioural and physiological indices. Pain, 

52(3), 287–299. 

Dotta, A., Braguglia, A., & Salvatori, G. (2011). Pharmacological research in 

neonatology. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine: the official 

journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia 

and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal 

Obstetricians, 24 Suppl 1, 44–46. doi:10.3109/14767058.2011.607580 

Fitzgerald, M. (2005). The development of nociceptive circuits. Nature reviews. 

Neuroscience, 6(7), 507–520. doi:10.1038/nrn1701 



 21 

Franck, L. S., Oulton, K., & Bruce, E. (2012). Parental involvement in neonatal pain 

management: an empirical and conceptual update. Journal of nursing scholarship: 

an official publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing / 

Sigma Theta Tau, 44(1), 45–54. doi:10.1111/j.1547-5069.2011.01434.x 

Gallo, A. M. (2003). The fifth vital sign: implementation of the Neonatal Infant Pain 

Scale. Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing: JOGNN / NAACOG, 

32(2), 199–206. 

Goffaux, P., Lafrenaye, S., Morin, M., Patural, H., Demers, G., & Marchand, S. (2008). 

Preterm births: can neonatal pain alter the development of endogenous gating 

systems? European journal of pain (London, England), 12(7), 945–951. 

doi:10.1016/j.ejpain.2008.01.003 

Golianu, B., Krane, E., Seybold, J., Almgren, C., & Anand, K. J. S. (2007). Non-

pharmacological techniques for pain management in neonates. Seminars in 

perinatology, 31(5), 318–322. doi:10.1053/j.semperi.2007.07.007 

Gradin, M., & Eriksson, M. (2011). Neonatal pain assessment in Sweden - a fifteen-

year follow up. Acta paediatrica (Oslo, Norway: 1992), 100(2), 204–208. 

doi:10.1111/j.1651-2227.2010.01996.x 

Hummel, P., Puchalski, M., Creech, S. D., & Weiss, M. G. (2008). Clinical reliability 

and validity of the N-PASS: neonatal pain, agitation and sedation scale with 

prolonged pain. Journal of perinatology: official journal of the California Perinatal 

Association, 28(1), 55–60. doi:10.1038/sj.jp.7211861 

IASP. (1994). Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain syndromes 

and definitions of pain terms (2nd ed.). Seattle: IASP Press. 

Idvall, E., & Ehrenberg, A. (2002). Nursing documentation of postoperative pain 

management. Journal of clinical nursing, 11(6), 734–742. 

Johnston, C. C., Fernandes, A. M., & Campbell-Yeo, M. (2011). Pain in neonates is 

different. Pain, 152(3 Suppl), S65–73. doi:10.1016/j.pain.2010.10.008 

Kumar, P., Walker, J. K., Hurt, K. M., Bennett, K. M., Grosshans, N., & Fotis, M. A. 

(2008). Medication use in the neonatal intensive care unit: current patterns and off-

label use of parenteral medications. The Journal of pediatrics, 152(3), 412–415. 

doi:10.1016/j.jpeds.2007.07.050 

Larsson, B., & Frostell, C. (2012). Intensivvård av barn. I A. Larsson & S. Rubertsson 

(Red.). Intensivvård. (ss. 714-728). Stockholm: Liber AB. 



 22 

Latimer, M. A., Johnston, C. C., Ritchie, J. A., Clarke, S. P., & Gilin, D. (2009). 

Factors Affecting Delivery of Evidence-Based Procedural Pain Care in Hospitalized 

Neonates. Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing  : JOGNN / 

NAACOG, 38(2), 182–194. doi:10.1111/j.1552-6909.2009.01007.x 

Lawhon, G., & Hedlund, R. E. (2008). Newborn individualized developmental care 

and assessment program training and education. The Journal of perinatal & 

neonatal nursing, 22(2), 133–144; quiz 145–146. 

doi:10.1097/01.JPN.0000319100.90167.9f 

Lindh, V. (2001). Smärtbehandling. I L. Wallin, (Red.). Omvårdnad av det nyfödda 

barnet (ss. 224-245). Lund: Studentlitteratur. 

Lindh, V., & Lundqvist, P. (2013). Smärtbehandling. I P, Lundqvist. (Red.). 

Omvårdnad av det nyfödda barnet (ss. 223-247). (ss. 224-245). Lund: 

Studentlitteratur. 

McNair, C., Ballantyne, M., Dionne, K., Stephens, D., & Stevens, B. (2004). 

Postoperative pain assessment in the neonatal intensive care unit. Archives of 

disease in childhood. Fetal and neonatal edition, 89(6), F537–541. 

doi:10.1136/adc.2003.032961 

Morton, N. S. (2012). The pain-free ward: myth or reality. Paediatric anaesthesia, 

22(6), 527–529. doi:10.1111/j.1460-9592.2012.03881.x 

Peters, J. W. B., Schouw, R., Anand, K. J. S., van Dijk, M., Duivenvoorden, H. J., & 

Tibboel, D. (2005). Does neonatal surgery lead to increased pain sensitivity in later 

childhood? Pain, 114(3), 444–454. doi:10.1016/j.pain.2005.01.014 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing 

evidence for nursing practice (Ninth Edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Socialstyrelsen. (2004). Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 15 april 2013, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-123-15 

SFS 2008:355. Patientdatalagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 15 januari 

2013, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/ 

SFS, 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Hämtad 15 januari, 2013, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-



 23 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-

400/ 

SFFS, 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Socialdepartementet. Hämtad 15 januari 2013, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-

460/ 

Simons, S. H. P., van Dijk, M., Anand, K. S., Roofthooft, D., van Lingen, R. A., & 

Tibboel, D. (2003). Do we still hurt newborn babies? A prospective study of 

procedural pain and analgesia in neonates. Archives of pediatrics & adolescent 

medicine, 157(11), 1058–1064. doi:10.1001/archpedi.157.11.1058 

Suraseranivongse, S., Kaosaard, R., Intakong, P., Pornsiriprasert, S., Karnchana, Y., 

Kaopinpruck, J., & Sangjeen, K. (2006). A comparison of postoperative pain scales 

in neonates. British journal of anaesthesia, 97(4), 540–544. doi:10.1093/bja/ael184 

Taylor, B. J., Robbins, J. M., Gold, J. I., Logsdon, T. R., Bird, T. M., & Anand, K. J. S. 

(2006). Assessing postoperative pain in neonates: a multicenter observational study. 

Pediatrics, 118(4), 992–1000. doi:10.1542/peds.2005-3203 

Van der Marel, C. D., Peters, J. W. B., Bouwmeester, N. J., Jacqz-Aigrain, E., van den 

Anker, J. N., & Tibboel, D. (2007). Rectal acetaminophen does not reduce 

morphine consumption after major surgery in young infants. British journal of 

anaesthesia, 98(3), 372–379. doi:10.1093/bja/ael371 

Vederhus, B. J., Eide, G. E., Natvig, G. K., Markestad, T., Graue, M., & Halvorsen, T. 

(2012). Pain Tolerance and Pain Perception in Adolescents Born Extremely Preterm. 

The Journal of Pain, 13(10), 978–987. doi:10.1016/j.jpain.2012.07.008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 Smärtskattningsinstrument 

N-PASS: 
En metod för bedömning av smärta, upprördhet och sedering 
hos nyfödda barn 

Pat Hummel och Mary Puchalski, Loyola University Health System, 

Loyola University, Chicago, 2000 
© Hummel & Puchalski, Reviderad 01-08-14. Översättning 03-11-08 Kerstin Hedberg Nyqvist 

 

Parameterar Sedering Normalt Smärta/upprördhet 

  -2 -1 0 1 2 

Gråt Ingen gråt vid Jämrar sig eller Gråter adekvat Irritabel eller gråter Gäll eller tyst eller 

Irritabilitet smärtsamma  gråter minimalt vid Inte irritabel av och till. kontinuerlig gråt. 

 Stimuli. smärtsamma stimuli.  Går att trösta Otröstlig 

      

 Vaknar inte vid    Böjer sig bakåt, 

Sömn och några stimuli. Vaknar minimalt Adekvat Rastlös, sparkar. 

vakenhet  vid stimuli. för aktuell Skruvar på sig Vaken hela tiden. 

 Inga spontana Obetydligt med mognadsgrad. Vaknar ofta Vaknar minimalt/ 

 Rörelser. spontana rörelser.   inga rörelser 

     (inte sederad). 
      

Ansikts- Slapp mun Minimalt ansikts- Avslappnat Olika smärttecken Olika smärttecken 

uttryck Inget uttryck uttryck vid stimuli. Adekvat av och till hela tiden. 
      

   Avslappnade Av och till knutna nävar, Hela tiden knutna 

Armar, ben Ingen gripreflex Svag gripreflex. händer, fötter. böjda tår nävar, böjda tår 

muskel- Slapp Nedsatt tonus Normal tonus. Spretar med fingrarna. eller spretande 

tonus    Kroppen är inte spänd. fingrar. 

     Kroppen är spänd. 
      

Fysiologiska     Stiger >20 % 

tecken: Ingen variabilitet <10% variabilitet Inom baslinjen Stiger 10-20 % från baslinjen. 

Andning, vid stimuli. från baslinje eller normal för från baslinjen. SaO2 <75% vid 

puls, BT, Hypoventilerar vid stimuli mognadsgraden. SaO2 76-85% vid stimuli - långsam 

SaO2 eller apnéar.   stimuli - snabb återhämtning. 

    återhämtning. Andas inte med 

     respiratorn. 
      

_______ ______     _______ 

 _______ 

Summa                     

 _____     _______ 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Journalgranskningsmall 

 

Kod:____________ 

Journalgranskning 

FÖRLOSSNING 

Grav.längd:___________________ Kön:_____________________ 

Födelsevikt:_______________Födelselängd:______________  

Huvudomf:_______________ 

Apgar:____________________________ 

Förlossningssätt:  

□ Vaginal   □ Plan sectio 

□ VE/tång  □ Akutsectio 

Barnets kirurgiska diagnoser under vårdtiden: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

OPERATION 

Är barnet smärtskattat PREop? □ JA  □ NEJ 

Smärtskattning enligt NPASS:_________________________ 

 

Gestationsålder vid Op:_____________  Ålder i dagar vid Op:_________ 

Vikt Opdagen:____________________ 

Andningshjälp Opdagen (före Op):______________________ 

Operationens längd (minuter):_________________________ 

 

 

 

 



 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

0-24h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid på avd innan första smärtskattning (minuter): 

_________________ 



 

 

SMÄTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

0-24h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

25-48h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

25-48 h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

49 – 72 h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 
49 – 72 h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

73-96 h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

73-96 h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

97 - 120 h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SMÄRTSKATTNING/SMÄRTLINDRING 

Postop 

97 - 120 h postop        NPASS ordination x_______ 

 

Klocksla

g 

NPASS i 

vila 

NPASS vid 

vårdbehandli

ng 

Smärtpum

p 

Paracetam

ol  

Morfin 

ug/kg/h 

Övrig analgetika 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

 

 

 
 


