
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Vårdvetenskap  
 

Postoperativ smärta hos barn på en kirurgavdelning 
En kvantitativ studie baserad på ett enkätunderlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Författare:      Handledare :  
Isabella Kjellin    Birgit Lundin 
Jenny Lindfors 
      Examinator: 
     Clara Aarts 
         
 
Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp  
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  
HT 2013 



SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Studier har visat sig att barns postoperativa smärta i många fall är otillräckligt behandlad 

och barnen upplever ofta smärta som något obehagligt och skrämmande. Barn kan påverkas negativt av 

smärta och de kan utveckla skadliga beteendeförändringar efter en operation på grund av otillräckligt 

behandlad postoperativ smärta. 

Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur barnen, på en specifik kirurgavdelning, mår 

under det första dygnet efter en operation då de blivit sövda, avseende deras postoperativa smärta. Om 

möjligt ska grupper som har ökad risk för otillräcklig postoperativ smärtlindring försöka identifieras. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på ett konsekutivt urval. Deltagarna består av barn på en 

kirurgavdelning i åldrarna 4-16 år som alla har genomgått en operation där de blivit sövda. De har fått 

besvara en enkät om sin smärta ett dygn efter operation.  

Resultat: I studien deltog 32 barn med en medelålder på 9,25 år. Medelvärdet av smärta just nu var 

2,59. Medelvärdet av smärta som mest var 7,56. Medelvärdet av minsta smärtan var 1,03. De äldre 

barnen skattade sin smärta högre än de yngre. Pojkarna skattade sin smärta högre än flickorna. Allmän 

kirurgi skattade sin smärta högre än de andra kirurgityperna vid två av tillfällena. Urologi skattade sin 

smärta högst vid ett av tillfällena. Alla deltagande barn uppgav att den ordinerade smärtlindringen 

hjälpte. Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan könen, åldrarna eller de olika kirurgityperna. 

Slutsats: En större studie, med fler tillfrågade barn, hade gett ett tydligare resultat. Mer forskning 

behövs inom området. Sjuksköterskorna måste bli bättre på att använda sig av smärtskattningsskalor. 

 

Nyckelord: Barn, smärta, operation, postoperativt, smärtskattning 
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ABSTRACT 
 

Background: It has been shown that children's postoperative pain, in many cases, is inadequately 

treated. The children often experience pain as something unpleasant and frightening. Children might be 

affected in destructive ways by the pain and they can develop adverse behavioral changes because of 

inadequately treated postoperative pain. 

Aim: The aim of this study is to investigate how the children, at a specific surgical ward, are feeling 

during the first day after a surgery where they have been anesthetized, regarding their postoperative 

pain. Groups with increased risk of inadequate postoperative pain treatment are  

Method: A quantitative cross-sectional study based on a consecutive sample. The participants consist of 

children on a surgical ward aged 4-16 years who all had surgery where they were anesthetized. They 

have answered a questionnaire one day after the surgery. 

Results: 32 children participated in the study. Their mean age was 9.25 years. The mean of pain right 

now was 2.59. The mean of the worst pain was 7.56. The mean of the minimum pain was 1.03. The 

older kids rated their pain higher than the younger ones. The boys rated their pain higher than the girls. 

General surgery rated their pain higher than the other surgery types at two occasions. Urology rated their 

pain highest at one of the occasions. All participating children reported that the prescribed pain relief 

helped. No significant differences were seen between the sexes, ages or different surgery types. 

Conclusion: A larger study with more responding children, would have given a clearer result. More 

research is needed in this area. The nurses have to improve their usage of pain measurement 

instruments. 

 

Keywords: Children, pain, surgery, postoperative, pain measurement 
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BAKGRUND 

Barnsjukvård förr 
I mitten på 1800- talet byggdes de första barnsjukhusen. Sjukhusmiljön skulle vara så lik en 

hemmiljö som möjligt. Barnens mödrar skulle vara med sina barn och vara delaktiga i 

omvårdnaden av barnet. Detta berodde delvis på bristen på sjukvårdsutbildad personal. Det 

här synsättet på barnsjukvård ändrades dock i slutet av 1800-talet då barnens föräldrar inte 

längre fick vara delaktiga i omvårdnaden och inte heller vistas hos sina barn på sjukhuset. 

Den främsta anledningen till ändringen var det stora problemen med infektioner som ledde till 

omfattande barnadödlighet. Rutiner gällande renlighet infördes och därmed också kontakt 

endast med sjukvårdspersonal (Edwinson Månsson & Enskär 2008). 

 

Under mitten av 1900-talet såg man att barnen på sjukhusen kunde ta skada av att separeras 

från sina föräldrar. Långa sjukhusvistelser, som då var vanliga, kunde ge allvarliga och 

långvariga effekter på barnet och dess utveckling. Även föräldrarna påverkades negativt av 

separationen (Edwinson Månsson & Enskär 2008). År 1959 infördes nya rutiner inom 

barnsjukvården där fria besök tilläts. Barnen och deras mödrar skulle inte separeras från 

varandra under sjukhusvistelsen och individuell vård skulle bedrivas. Under 1960 till 1970-

talet utgavs dessa rekommendationer även i Sverige, vilket senare ledde till 

föräldraförsäkringen och att Socialstyrelsen utgav föreskrifter kring barnsjukvården i Sverige, 

SOU 1975: 87 (Edwinson Månsson & Enskär 2008). 

 

Barns smärta historiskt sett 
Förr trodde man att det nyfödda barnet inte kunde känna någon smärta vilket bland annat 

ledde till att operationer genomfördes utan anestesi. Det fanns inte tillräckligt med kunskap 

om att barn kunde känna smärta (Olsson & Jylli, 2001). Idag finns mer kunskap om barns 

smärta och man vet att barn har ett utvecklat och känsligt smärtsystem men att de inte kan 

uttrycka eller förstå smärtan på samma sätt som vuxna (Larsson, 2001). 

 

Smärta 
International Association for the study of Pain (IASP) (2007) anser att smärta är en sensorisk 

och emotionell upplevelse som kan knytas till en faktiskt eller kommande vävnadsskada. 

Smärtupplevelsen är individuell och unik för varje barn. Smärta kan även upplevas utan en 
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vävnadsskada, det är vad barnet faktiskt känner som räknas. De anser att en subjektiv 

upplevelse av smärta måste kunna uttryckas verbalt. Detta kan dock inte tillämpas på de yngre 

barnen då de ännu inte har tillräcklig verbal förmåga för att uttrycka sig på det sättet (Jylli, 

2008). 

 

Smärta kan delas in i olika varianter exempelvis akut smärta, långvarig smärta, övergående 

smärta och genombrottssmärta. Akut smärta innebär att man fått en vävnadsskada som leder 

till tillfällig smärta som slutar när vävnadsskadan läkt. Det gäller till exempel operativa 

ingrepp eller trauma. Långvarig smärta kommer efter att vävnadsskadan har läkt och kan vara 

alltifrån tre månader till bestående. Huvud-och ledvärk är exempel på långvarig smärta. 

Övergående smärta är en smärta som snabbt går över och där ingen egentligen vävnadsskada 

finns. Smärta vid blodprovstagning är ett exempel på sådan smärta. Genombrottsmärta 

förekommer som kraftiga, ibland nästintill outhärdliga, men korta smärtutbrott hos personer 

med behandlade smärttillstånd. Det handlar alltså inte om någon konstant smärta utan om 

något tillfälligt (Werner, 2010). 

 
Barn och smärta 
Barns smärtupplevelser kan visa sig i negativa beteendeförändringar lång tid efter genomförd 

operation. Exempel på förändringar som kan uppstå, är huvudvärk, gråt, sömnproblem, 

mardrömmar samt rädsla för att vara ensamma (Kotiniemi, Ryhänen & Moilanen, 1997). 

Enligt en studie av Idvall (2005) associerar barn ofta smärta med blod och sår. De är ofta 

rädda för den förväntande smärtan efter operationen. Något barnen upplever som negativt är 

att de varken kan eller känner för att leka med sina kompisar. Barnen vill inte vara ensamma 

när de upplever smärta, de vill ha sina föräldrar eller vårdpersonal i närheten. I studien 

smärtskattade de opererade barnen att deras värsta smärta, under de senaste 24 timmarna efter 

operationen, legat mellan sex och tio på en skala på noll till tio (Idvall, 2005).  

 

Att barn utrycker smärta på olika sätt kan bero på barnens kultur, då kulturen påverkar 

individens uttryck och relationen till smärta (Jongudomkarn, Aungsupakorn & Camfield, 

2006). Barn beskriver smärta som den hemskaste upplevelsen de kan tänka sig. De känner sig 

rädda, mår dåligt och vill gråta på grund av smärtan (Kortesluoma och Nikkonen, 2006).   
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Obehandlad smärta hos barn kan medföra negativa fysiologiska och psykologiska effekter för 

barnet. Det kan till exempel handla om att de inte vill röra på sig eller äta, vilket i sin tur kan 

leda till orkeslöshet och nedstämdhet och därmed längre läkningsprocess samt förlängd 

sjukhusvistelse. Rädsla och oro kan även bidra till att barnen upplever smärtan starkare. 

Procedurer som till exempel blodprov, injektioner och olika undersökningar kan leda till 

smärta. De är viktiga för barnets fortsatta vård och tillfrisknande, men det kan vara svårt för 

framför allt de yngre barnen att förstå, då det krävs långsiktigt och abstrakt tänkande (Jylli, 

2008). Smärtsamma ingrepp som skett i barndomen kan komma tillbaka som obehagliga 

minnen i vuxen ålder, vilket kan göra att den vuxna människan undviker vissa typer av 

medicinska ingrepp (Pate, Blount, Cohen & Smith, 1996).  

 

Alla barn uttrycker inte sin smärta i skrik, gråt eller ilska, utan det är viktigt som 

sjukvårdspersonal att även vara uppmärksam på de barn som ligger stilla och är tysta 

(Lindemann, 1992). De yngre barnens smärta uttrycks framförallt genom fysiska symtom 

medan de äldre barnens smärta även uttrycker sig i psykologiska och emotionella symtom 

(Su-Fen, Foster, Hester och Chu-Yu Huang 2003). De barn som inte språkligt kan redogöra 

för sin smärta pekar ofta på den kroppsdel som gör ont (Woodgate & Kristjanson, 1995).  

 

Den postoperativa smärtan beror på kirurgins utbredning och lokalisation. Den postoperativa 

smärtan är som kraftigast dagen efter operationen och avtar sedan allteftersom 

läkningsprocessen fortgår (Molin, Lund & Lundeberg, 2010). 

     

Postoperativ smärtlindring 
God postoperativ smärtlindring är av stor vikt för både läkning och välbefinnande. Detta 

gäller såväl vuxna som barn. Forskning har visat att postoperativ smärta hos barn i många fall 

är under- eller felbehandlad på svenska sjukhus. Detta verkar framför allt bero på felaktiga 

ordinationer, barns oförmåga att uttrycka sin smärta samt på oro hos barnen och föräldrarna 

(Karling, Renström & Ljungman, 2002). 

 

Tendensen att underbehandla barns smärta visar sig även på andra håll i världen. Barnens 

smärtbehandling är ofta grundad enbart på sjuksköterskornas observationer och det har visat 

sig att sjuksköterskorna tenderar att underskatta barnens upplevda smärta och överskatta 

läkemedlens effekt (Rømsing, Møller-Sonnergaard, Hertel & Rasmusen, 1996). 
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Underbehandlad smärta beror även på att sjuksköterskor inte alltid dokumenterar eller 

utvärderar smärtan och dess behandling. Genom att barnen själva får beskriva sin smärta ges 

möjlighet till behandling efter barnets egna behov. Alltså individanpassad smärtbehandling 

och inte generaliserad (Kortesluoma et al., 2008). Postoperativt smärtomhändertagande bör 

inledas med en preoperativ åldersanpassad information till både barnet och föräldern. Där ska 

det ingå information om det kirurgiska ingreppet, förväntad smärta, smärtskattning samt om 

smärtbehandling (Ljungman & Högberg, 2004). 

 

Barns smärtbehandling behöver inte enbart vara farmakologisk utan mycket kan göras utöver 

det rent medicinska. En studie av Reid et al (1997) påvisar att distraktion leder till mindre 

postoperativ smärta och stress hos barnen. Genom att barnen distraheras från att tänka på 

smärtan, till exempel genom att titta på tv, läsa och samtala, kan man se att barnen upplever 

smärtan som mindre påtaglig. Många barn vilar och sover mycket för att lindra smärtan. 

Genom att tänka positivt, långsiktigt och ge barnen något att se fram emot, exempelvis 

fokusera på hur barnet snart kan leka med sina kompisar, kan barnen ha lättare att hantera sin 

smärta (Idvall, 2005). Även en studie av Hong-Gu et al. (2007) visar att de flesta barn vill vila 

eller sova för att slippa den postoperativa smärtan. Lek används av många barn som 

distraktion från den postoperativa smärtan (Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 

2002). Lekterapi finns i dag på många sjukhus där barn kan befinna sig och leka under sin 

sjukvårdsperiod (Sveriges Lekterapueter, 2013).  

 

Smärtskattning 
Målet med all postoperativ smärtbehandling är att alla barn ska ges den smärtlindring de 

behöver. Enligt de riktlinjer som finns angående smärtlindring ska smärtskattning regelbundet 

utföras med hjälp av VAS eller ansiktsskalan. Smärtan ska behandlas så att smärtnivån 

åtminstone inte överskrider nummer tre på VAS eller nummer fyra på ansiktsskalan 

(Akademiska barnsjukhuset, 2013). Dessa riktlinjer stöds av bland annat av Voepel-Lewis et 

al. (2010) som anser att smärtbedömning bör ske regelbundet och rutinmässigt för att barnen 

skall kunna få en optimal smärtlindring. Även Ljungman och Högberg (2004) redogör för 

vikten av regelbunden smärtskattning för att uppnå en tillfredsställande smärtbehandling. 

Smärtskattningen ska vara anpassad efter barnets ålder och förståelse. För att en god 

smärtbehandling ska kunna uppnås behöver man dokumentera smärtans uppkomst, 
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indikationer för smärtlindring samt utvärdera effekten av behandlingen. Detta ska ske 

regelbundet. 

 

Smärtskattningsskalor 
En smärtskattningsskala är ett instrument som används för att skatta smärta. De vanligaste 

skalorna som används för att bedöma barns smärta, i Sverige, är VAS och ansiktsskalan (se 

bilaga tre). 

 

VAS beräknas kunna användas från cirka åtta års ålder men det måste givetvis anpassas 

individuellt. I vissa fall kanske ansiktsskalan ger ett mer tillförlitligt resultat. VAS står för 

visuell analog skala och består av en linje utan siffror som sträcker sig mellan orden “ingen 

smärta” och “värsta tänkbara smärta”. Patienten får sätta markören där det känns lämpligt och 

på baksidan finns siffror som kan avläsas av vårdpersonalen. Ingen smärta motsvarar noll och 

värsta tänkbara smärta motsvarar tio (Gagliese, Weizbit, Ellis & Chan, 2005). 

 

Ansiktsskalan anses kunna användas från cirka fyra års ålder, självklart beroende på barnets 

mognadsnivå. Ansiktsskalan består av sex tecknade ansikten där ansiktet längst till vänster 

föreställer ett neutralt ansiktsuttryck utan smärta och ansiktet längst till höger uttrycker 

väldigt kraftig smärta. Ju längre åt höger på skalan man kommer desto mer smärtpåverkade 

ser ansiktena ut. Ansiktena motsvarar siffrorna noll, två, fyra, sex, åtta och tio. Det neutrala 

smärtfria ansiktet motsvarar noll och det mycket kraftigt smärtpåverkade motsvarar tio. 

Barnet ombeds välja det ansikte som stämmer bäst överens med hur det känner sig just nu 

(Tomlinson, von Baeyer, Stins & Sung, 2010). 

 

Smärtbehandling 
Smärtbehandlingen planeras utifrån ålder, typ av ingrepp och den förväntade smärtan. 

Grundsmärtlindringen för postoperativ smärta är enligt Edwinsson-Månsson och Enskär 

(2008) att administrera paracetamol och i vissa fall en kombination av non steroidal anti-

inflammatory drugs, så kallade NSAID preparat, och paracetamol. Denna grundsmärtlindring 

ska ges kontinuerligt till patienten även om barnet får annan smärtlindring i form av morfin, 

smärtpump eller regional blockad. För att snabbt uppnå en tillräcklig smärtlindring hos barnet 

postoperativt ges läkemedlen intravenöst i det första skedet. När barnet sedan kan äta och 
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dricka ska smärtlindringen övergå till att ges peroralt. Vidare redogör de för vikten av att 

sjuksköterskan har bra kunskap om barns smärta, läkemedlens effekter samt biverkningar för 

att kunna avgöra om den smärtlindring barnet fått är tillräcklig och för att snabbt kunna 

upptäcka eventuella negativa effekter av smärtlindringen. Det som postoperativt bör 

eftersträvas för barn är en tillfredsställande smärtlindring och så få biverkningar som möjligt.  

 

Smärtbedömning grundas ofta på observation av barnets beteende, fysiologiska reaktioner 

samt barnets självskattade upplevelse av smärta. Studier visar dock att yngre sjuksköterskor 

använder sig av smärtskattningsinstrument i högre grad än sina äldre kollegor. De äldre 

kollegorna förlitar sig ofta på sina egna observationer och sin erfarenhet (Salanterä, Lauri, 

Salmi & Aantaa, 1999). 

 

Problemformulering 
Studier har visat sig att barns postoperativa smärta i många fall är otillräckligt behandlad och 

barnen upplever i många fall smärta som något obehagligt och skrämmande. Barn kan 

påverkas negativt av smärta och de kan utveckla skadliga beteendeförändringar efter en 

operation på grund av postoperativ smärta. Barn kan i de flesta fall själva ge uttryck för sin 

smärtupplevelse, om än på olika sätt. De hanterar även smärtan på olika vis, precis som 

vuxna. Det gäller att vara lyhörd för, och hitta sätt att fånga upp barnens smärta, då de kanske 

inte alltid kan förmedla den på samma sätt som vuxna. 

 

På barnoperation på ett större sjukhus i Mellansverige utförs många operationer inom olika 

specialiteter, som till exempel ortopedi, kirurgi och urologi. Det innebär olika typer av 

kirurgi, anestesi och därmed olika behov av postoperativ vård och smärtbehandling. Då varje 

barns smärtupplevelse är individuell och hanteras på olika sätt behövs det mer kunskap om 

hur man på bästa sätt ska anpassa smärtbehandlingen. Genom att granska hur barnen själva 

skattar sin postoperativa smärta, och belysa eventuella skillnader mellan de olika grupperna, 

kan studien, som är en del av ett kvalitetsförbättringsarbete och som görs på begäran av en 

smärt- och en anestesisjuksköterska på barnoperation, leda till en förbättrad smärtlindring och 

därmed ökat välmående hos barnen samt bidra till en bättre vård. Det kan minska antalet 

vårddygn, leda till ett mindre utdraget behov av smärtlindring samt minska risken för att 

barnen upplever sjukhusvistelsen och smärtan som någonting otäckt och skrämmande.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur barnen på en kirurgavdelning mår under det första 

dygnet efter en operation då de blivit sövda, avseende postoperativ smärta och smärtlindring. 

 

Om möjligt ska grupper som har ökad risk för otillräcklig postoperativ smärtlindring försöka 

identifieras. 

 

Frågeställningar 
- Hur ont har barnen under det första postoperativa dygnet? 

- Finns det någon skillnad gällande smärtupplevelse mellan åldrarna? 

- Finns det någon skillnad gällande smärtupplevelse mellan pojkar och flickor? 

- Finns det skillnader gällande olika typer av kirurgiskbehandling som är otillräckligt 

smärtlindrad postoperativt? 

- Hjälper den ordinerade smärtlindringen? 

 

METOD 

 

Design 
Designen för studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med konsekutivt urval baserat på ett 

enkätunderlag. 

 

Urval 
Urvalet är ett konsekutivt urval vilket innebär att de som uppfyller vissa inklusionskriterier 

vid viss tid och viss plats får delta (Polit & Beck, 2012). Urvalet bestod av barn i åldrarna fyra 

till sjutton år som under en tidsperiod av fem specifika veckor under hösten 2013 vårdades på 

en kirurgavdelning på ett sjukhus i Mellansverige efter att de genomgått en operation då de 

varit sövda. Endast barn som var planerade för operation deltog i studien, det vill säga inga 

akuta operationer. Alla barn som deltog låg kvar på avdelningen minst ett dygn efter 

operationen. Det innebär att inga så kallad dagkirurgipatienter ingick i undersökningen. 

Åldersgruppen valdes eftersom dessa barn bedömdes kunna prata och själva skatta sin egen 

smärta. De barn som passade in i åldersspannet men som av någon anledning ändå inte kunde 

delta har fallit bort. Exempel på bortfall är de barn som inte kunde göra sig förstådda på grund 
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av språksvårigheter, bristande talförmåga eller mognad. Ansvariga sjuksköterskor på 

avdelningen avgjorde vilka barn som var lämpliga för studien. Alla barn som blev tillfrågade 

om att delta i undersökningen, gick också med på att delta. Minst 30 barn skulle ingå för att 

de statistiska analyserna skulle kunna utföras. 

 

Kontext 
Studien genomfördes på en kirurgavdelning på ett större sjukhus i Mellansverige. En 

avdelning där barn som har eller ska genomgå operation vårdas. Avdelningen är indelad i fyra 

sektioner; en för allmän kirurgi, en neurologisk, en ortopedisk och en urologisk. Varje sektion 

har ett arbetsteam bestående av sjuksköterskor och undersköterskor. De tillfrågade barnen har 

tillhört alla sektioner utom den neurologiska, enligt önskemål från avdelningen. 

Sjuksköterskorna på varje sektion tillfrågades dagligen (måndag till fredag) om lämpliga barn 

som passade in i urvalsgruppen. 

 

Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom enkäter (se bilaga två) som hade utformades av författarna själva. 

Enkäten utformades utgående från syftet och frågeställningarna. Den hade inte testats på 

patienter före den här studien. Initiativtagande specialistsjuksköterskor, handledare samt 

examinator granskade enkäten innan studien påbörjades och vissa ändringar gjordes efter 

deras förslag. I enkäterna, som fylldes i av författarna tillsammans med barnen besvarades 

frågor om ålder, kön och vilken sorts kirurgiskt ingrepp de genomgått. De fick även ange hur 

deras smärta var just nu (24 timmar efter operationen), hur den varit som värst och som bäst. 

Detta gjordes antingen genom att de fick visa på VAS eller på ansiktsskalan hur smärtan varit 

vid de angivna tillfällena (just nu, mest och minst). De besvarade även en fråga om huruvida 

deras smärtlindring hade hjälpt eller inte. Alla frågor i enkäten hade fasta svarsalternativ.  

 

Tillvägagångssätt 
Innan studien påbörjades inhämtades tillstånd av verksamhetschef för att genomföra studien. 

De barn som uppfyllde kriterierna för studien tillfrågades i samråd med deras vårdnadshavare 

och informerades dagen innan deras operation skulle ske. Informationen innefattade ett 

informationsbrev (bilaga ett) samt information om smärtskalorna VAS och ansiktsskalan. 

Barnen och föräldrarna gavs tillfälle att ställa frågor om de hade några funderingar. Cirka 24 
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timmar efter genomförd operation fyllde författarna i enkäten tillsammans med barnen. 

Vilken smärtskala som användes anpassades till barnens ålder och mognad.  

För att samla in all data som behövdes för studien krävdes fem veckors insamlings tid. 

Enkäterna kodades sedan och fördes in i dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences [SPSS]. 

 

Bearbetning och analys 
Enkäterna fördes in i och analyserades i SPSS. Vald signifikansnivå var 0,05. Utöver detta 

gjordes deskriptiva statistiska analyser. 

 

För att besvara den första frågeställningen, hur ont barnen har under det första postoperativa 

dygnet genomfördes deskriptiva statistiska analyser. Smärtan mättes på en elvagradig skala 

från noll= ingen smärta till tio= värsta tänkbara smärta, en så kallad intervallskala. Smärtan är 

en diskret variabel eftersom den mäts i hela skalsteg. Eftersom tre olika smärttillfällen 

redovisades skapades tre variabler, “smärta nu”, “smärta mest” och “smärta minst”. 

 

För att besvara den andra frågeställningen, skillnad i smärta mellan åldrarna, gjordes en 

variansanalys (one-way). Detta gjordes för att upptäckta skillnader mellan fler än två grupper 

vid samma tidpunkt. Analysen gjordes tre gånger, en gång för varje smärtskattningstillfälle 

(just nu, mest och minst). Ålder är en kontinuerlig variabel som mäts på kvotskala. 

 

För att besvara den tredje frågeställningen, skillnad i smärta mellan pojkar och flickor, 

gjordes ett oberoende T-test. Detta gjordes för att upptäcka skillnader mellan två grupper vid 

samma tidpunkt. Analysen gjordes tre gånger, en gång för varje smärtskattningstillfälle (just 

nu, mest och minst). Kön är en kategorivariabel som mäts på nominalskala och har två 

kategorier; pojke och flicka. 

 

För att besvara den fjärde frågeställningen, kirurgi typ med otillräcklig smärtlindring, gjordes 

en variansanalys (one-way). Detta gjordes för att upptäckta skillnader mellan fler än två 

grupper vid samma tidpunkt. Analysen gjordes tre gånger, en gång för varje 

smärtskattningstillfälle (just nu, mest och minst). Typen av kirurgi är en kategorivariabel som 

mäts på nominalskala och som har tre kategorier (kirurgi, ortopedi, urologi). 
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För att besvara den femte frågeställningen användes deskriptiv statistik. Frågan i enkäten hade 

två svarskategorier, “ja” och “nej”. Dessa är kategorivariabler som mäts på en nominalskala. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Studien var ett led i ett kvalitetsförbättringsarbete för att undersöka om den ordinerade 

smärtlindringen är tillräcklig. Deltagandet i studien var helt frivilligt och deltagarna kunde när 

som helst under studiens gång välja att avbryta sitt deltagande. Ett informationsbrev delades 

dagen före planerad operation ut till de deltagare som stämde överens med urvalsgruppen. 

Barnens fick, tillsammans med vårdnadshavare, godkänna deltagande i studien. Enkäterna var 

anonyma och all data kodades samt behandlades konfidentiellt. Vid själva frågetillfället 

träffade utförarna barnen men ingen information som kunde göra att barnen kunde identifieras 

sparades i enkäterna. Det framgick tydligt att alla barn som skulle opereras, och som passade 

in urvalsgruppen, erbjöds att delta i studien då ett så stort underlag som möjligt önskades. I 

informationsbrevet framgick att det inte skulle påverka deras framtida vård eller hjälp på 

något sätt om de valde att inte delta i studien. De fick kontaktuppgifter till utförarna ifall att 

de skulle ha några frågor och funderingar och de fick även chans att ställa frågor i samband 

med att informationsbrevet delades ut (World Health Organization, n.d.). Både barnen och 

föräldrarna informerades. Även om vissa av barnen var så gamla som 17 år och kunde anses 

tala för sig själva så krävdes det att någon vårdnadshavare närvarade för att kunna ge sitt 

godkännande. Detta har sin grund i Lagen om etikprövning, 18 §, som förkunnar att 

föräldrarna till minderåriga ska informeras och samtycka till forskning kring deras barn. Även 

barnen skulle informeras så mycket som möjligt, med information som var anpassad till 

barnets ålder och mognadsnivå. Trots att föräldrarna samtyckte till studien kunde barnet neka 

att delta och forskningen fick då inte utföras (Codex, 2013). Detsamma gällde om föräldrarna 

nekade och barnet sade ja. Båda parterna måste ge sitt godkännande för att barnet skulle få 

delta i studien.  
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RESULTAT 

Smärta under det första postoperativa dygnet 
 

Smärta 24 timmar efter operationen 

En övervägande majoritet av de tillfrågade barnen smärtskattade en tvåa (n=18) på en skala 

från noll till tio, då de, cirka 24 timmar efter operation, tillfrågades om hur de upplevde sin 

smärta just nu. Ett fåtal (n=4) ansåg sig vara helt smärtfria. Ungefär en fjärdedel av barnen 

(n=9) smärtskattade tre till fem och ett barn smärtskattade en åtta. 

 

Smärta då det varit som mest 

På frågan om hur ont barnen haft då det varit som värst, alltså gjort som mest ont, 

smärtskattade cirka två tredjedelar av barnen (n= 21) åtta till tio. Resterande barn (n=11) 

smärtskattade två till sju. De allra flesta (28 av 32) uppgav alltså att deras smärta legat på den 

övre halvan av smärtskalan då det varit som värst och en majoritet (21 av 32) upplevde 

smärtan som mycket kraftig eller som värsta tänkbara. 

 

Smärta då det varit som minst 

Då barnen tillfrågades om hur ont de haft när det varit som bäst, alltså gjort minst ont, svarade 

alla utom ett barn att de hade varit helt eller nästintill smärtfria (noll eller två). Ett barn hade 

aldrig haft mindre ont än fem vilket motsvarar mitten på skalan.  

 

Tabell 1. Patienters smärtskattning vid de tre olika tillfällena. 

Smärtskattning 

     0-10 

Smärta just 
nu 

(n=32) 

Smärta som 
mest 

(n=32) 

Smärta som 
minst 

(n=32) 

Medelvärde 2,59 7,56 1,03 

Median 2 8 0 

Min 0,00 2,00 0,00 

Max 8,00 10,00 5,00 
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Ålderns betydelse för smärta 
 

Barnen var mellan 4 och 16 år, med medelåldern 9,25 år.  

 

Tabell 2. En översikt över åldersfördelning, medianvärde (Md), medelvärde och 

variationsvidd. 

År N= 

32 

Smärta just nu Smärta mest Smärta minst 

  Md Medel
värde 
(m) 

Min-
Max  

Md Medel
värde 
(m) 

Min- 
Max 

Md  Medel
värde 
(m) 

Min- 
Max 

4 4 1 1,00 0-2 9 8,00 4-10 0 0,50 0-2 

5 2 3 3,00 2-4 6 6,00 4-8 0 1,00 0-2 

6 4 2 1,50 0-2 5 5,00 2-8 0 0,50 0-2 

7 3 2 2,00 2-2 8 8,66 8-10 2 1,33 0-2 

8 3 4 3,33 2-4 8 7,33 4-10 2 1,33 0-2 

9 2 3,5 3,50 2-5 8,5 8,50 8-9 2,5 2,50 0-2 

10 2 2 2,00 2-2 7 7,00 6-8 1 1,00 0-2 

11 3 2 4,00 2-8 10 9,33 8-10 0 0,66 0-2 

12 1 5 5,00 5-5 7 7,00 7-7 2 2,00 2-2 

13 1 4 4,00 4-4 10 10,00 10-10 2 2,00 2-2 

14 2 5 5,00 5-5 7,5 7,50 5-10 1 1,00 0-2 

15 3 2 2,33 2-3 10 9,33 8-10 2 1,33 0-2 

16 2 1 1,00 0-2 5,5 5,50 5-6 0 0,00 0-0 

 

Smärta just nu 

De som skattade sin smärta högst var 12 och 14 åringarna (m=5,00). De som skattade sin 

smärta lägst var 4 och 16 åringarna (m=1,00). Inga signifikanta skillnader kunde uppmätas 

mellan åldersgrupperna. 
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Smärta då det varit som mest 

Den som skattade sin smärta högst var en 13 åring (m=10,00). Både 11 och 15 åringarna 

skattade högt (m=10,00 respektive 9,33). De som skattade sin smärta som lägst var 

sexåringarna (m=5,00). De äldre barnen skattar generellt lite högre än de yngre men 

medelvärdet dras ner då de två 16 åringarna båda skattade ganska lågt. Inga signifikanta 

skillnader kunde uppmätas mellan åldersgrupperna. 

 

Smärta då det varit som minst 

De som skattade sin smärta högst var nioåringarna (m=2,50). De som skattade sin smärta 

lägst var 16 åringarna (m=0,00 vilket betyder att samtliga skattade 0). Inga signifikanta 

skillnader kunde uppmätas mellan åldersgrupperna. 

 

Könets betydelse för smärta 
Av 32 deltagande barn var det jämnt fördelat mellan könen, 16 flickor och 16 pojkar. 

 

Tabell 3. En översikt över könsfördelning, medianvärde (Md), medelvärde och variationsvidd. 

Kön N=32 Smärta just nu Smärta mest Smärta minst 

  Md Medel

värde 

(m) 

Min-

Max 

Md Medel

värde 

(m) 

Min-

Max 

Md Medel

värde 

(m) 

Min-

Max 

Flicka 16 2 2,50 0-5 8 6,90 1-10 0 0,75 0-2 

Pojke 16 2 2,68 0-8 8 8,13 4-10 2 1,31 0-5 

 

 

Smärta just nu 

En betydande majoritet av både pojkar och flickor (9 i varje grupp) smärtskattade en tvåa då 

de tillfrågades om sin smärta just nu. Pojkarna smärtskattade i genomsnitt högre (m=2,68) än 

flickorna (m=2,50). Inga signifikanta skillnader kunde uppvisas mellan könen. 
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Smärta som mest 

En majoritet av båda könen smärtskattade en åtta på frågan om hur smärtan varit som mest. 

Pojkarna smärtskattade i genomsnitt högre (m=8,13) än flickorna (m=6,90). Inga signifikanta 

skillnader kunde uppvisas mellan könen. 

 

Smärta som minst 

En majoritet av flickorna smärtskattade en nolla på frågan om hur smärtan varit som minst. 

En majoritet av pojkarna smärtskattade en tvåa. Pojkarna smärtskattade i genomsnitt högre 

(m=1,31) än flickorna (m=0,75). Inga signifikanta skillnader kunde uppvisas mellan könen. 

 

Smärta inom de olika kirurgityperna 
 

En översikt över smärtskattning i relation till typ av kirurgi visas i figur 4.  

 

Figur 4. En översikt över fördelning av smärtskattning mellan kirurgityper, medianvärde (Md) 

och variationsvidd. 
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Smärta just nu, skillnad mellan olika kirurgi typer 

Den typ av kirurgi som barnen smärtskattade högst just nu var allmän kirurgi (m=2,90). 

(Medelvärden är ej med i figur 4). Ortopedisk kirurgi smärtskattade barnen näst högst 

(m=2,50). Urologisk kirurgi smärtskattade barnen lägst (m=2,37) och spridningen för 

smärtskattning just nu för urologisk kirurgi var minst, figur 4. Ingen signifikant skillnad 

mellan de olika kirurgityperna fanns.  

 

Smärta då det varit som mest, skillnad mellan olika kirurgi typer 

Den typ av kirurgi som barnen smärtskattade högst var allmän kirurgi (m=8,00). Ortopedisk 

kirurgi smärtskattade näst högst (m=7,64). Urologisk kirurgi smärtskattades lägst (m=7,56), 

spridningen av smärtskattning var störst för urologisk kirurgi. Ingen signifikant skillnad 

mellan de olika kirurgityperna fanns. 

Smärta då det varit som minst, skillnad mellan olika kirurgi typer 

Den typ av kirurgi som smärtskattades högst var vid urologisk kirurgi (m=1,37). Allmän 

kirurgi smärtskattade näst högst (m=1,20), Ortopedisk kirurgi smärtskattade lägst (m=0,71). 

Medianvärde var högre och spridningen var större för de barn som genomgått urologisk 

kirurgi. Ingen signifikant skillnad mellan de kirurgityperna fanns. 

 

Vid två av de tre smärtskattningstillfällena skattade de barn som genomgått allmän kirurgi 

högst i genomsnitt. Vid ett tillfälle smärtskattade de barn som genomgått urologisk kirurgi 

högst i genomsnitt. Med hänsyn till medianvärdena skattades smärta för allmän kirurgi högst 

vid alla tillfällen. Skillnaderna är dock ganska små och inga signifikanta skillnader har kunnat 

upptäckas.  

 

Effekt av smärtlindring 
Alla barn som tillfrågades uppgav att den ordinerade smärtlindringen hade haft effekt.  
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DISKUSSION 
 

I studien deltog 32 barn med en medelålder på 9,25 år. Medelvärdet av smärta just nu var 

2,59. Medelvärdet av smärta som mest var 7,56. Medelvärdet av minsta smärtan var 1,03. De 

äldre barnen skattade sin smärta högre än de yngre. Pojkarna skattade sin smärta högre än 

flickorna. Allmän kirurgi skattade i genomsnitt sin smärta högre än de andra kirurgityperna 

vid två av tillfällena. Urologi skattade sin smärta högst vid ett av tillfällena. Alla deltagande 

barn uppgav att den ordinerade smärtlindringen hjälpte. Inga signifikanta skillnader kunde ses 

mellan könen, åldrarna eller de olika kirurgityperna. 

Resultatdiskussion 
 

Smärta under det första postoperativa dygnet 

Barnen i studien smärtskattade 2,59 i medeltal 24 timmar efter operationen. De allra flesta 

skattade en tvåa men så många som en fjärdedel skattade över tre och ligger alltså över de 

rekommenderade riktlinjerna som anger att smärtan inte ska överstiga tre på VAS eller fyra på 

ansiktsskalan (Akademiska barnsjukhuset, 2013). I studien av Idvall et al (2005) skattade 

barnen sin smärta mellan sex och tio då smärtan varit som mest, vilket stämmer överens med 

denna studie där medelvärde är 7,56 (se tabell 1). En övervägande majoritet av barnen 

smärtskattade åtta till tio. Barnen har alltså haft mycket ont och i många fall deras värsta 

tänkbara smärta. Studien säger ingenting om hur länge barnen haft så ont men oavsett 

tidsomfattning så får de anses vara otillräckligt smärtlindrande. Smärtlindring ska fungera 

förebyggande och barnen borde därför inte ha såpass ont vid något tillfälle. På frågan om hur 

smärtan varit som minst så angav de nästa alla barn att de varit helt eller nästintill smärtfria, 

det vill säga noll eller två på smärtskalorna, vilket får anses vara ett bra resultat. Ett barn hade 

dock aldrig haft mindre ont än fem på smärtskalan och var alltså definitivt otillräckligt 

smärtlindrad. 

 

Ålderns betydelse för smärta 

I analyserna framkom att de äldre barnen generellt skattade sin smärta högre än de yngre 

barnen. Huruvida detta visar att de äldre barnen faktiskt har mer ont, eller om det betyder att 

de är bättre på att uttrycka sin smärta, är svårt att veta. Det kan hända att personalen förväntar 

sig att de äldre barnen ska kunna hantera smärtan bättre och att de därför får mindre 

smärtlindring. Det förefaller troligt att de äldre barnen uppvisar mindre smärtsymtom som 
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gråt och klagan vilket gör det svårt för personalen att veta hur ont barnen har. Det kan även 

vara så att de äldre barnen har en större förståelse för smärtan och bättre kan relatera den till 

tidigare smärta. De skattar kanske högre eftersom de sätter smärtan i perspektiv till tidigare 

smärtupplevelser på ett annat sätt än vad de yngre barnen kan göra. De yngre barnen hade i 

högre grad sina föräldrar med sig på avdelningen och då dessa känner barnen bäst så kan man 

tänka sig att de varit måna om att säga till personalen då barnet verkar ha ont. Inga tidigare 

studier avseende skillnader i smärtskattning mellan olika åldersgrupper har kunnat hittas. De 

studier som har gjorts har handlat om huruvida hantering och uttryck av smärta är olika 

mellan de yngre och de äldre barnen. De yngre barnens smärta uttrycktes framförallt genom 

fysiska symtom, som till exempel gråt. De äldre barnens smärta tog sig uttryck i psykologiska 

och emotionella symtom, som tystnad, matvägran eller sömnsvårigheter (Su-Fen, Foster, 

Hester och Chu-Yu Huang 2003).   

 

Könets betydelse för smärta 

Pojkarna i studien skattade sin smärta högre än flickorna vid alla tre tillfällena. Detta kan 

jämföras med det Olsson och Jylli (2001) skriver om könsmässiga och kulturella skillnader i 

smärthantering. De menar att pojkar i många fall upplever att de inte får visa smärta. Detta på 

grund av samhällets bild av hur pojkar ska bete sig. Pojkarna känner till exempel att de inte 

får gråta eftersom de då anses omanliga. De beskriver även studier som visar att kvinnlig 

personal och kvinnliga anhöriga antar att pojkar klarar av smärta bättre än flickor. Tvärtom 

visar studierna också att manlig personal antar att flickor klarar av smärta bättre än pojkar. 

Det är intressant att pojkarna skattade sin smärta högre än flickorna vid alla tillfällen eftersom 

detta motsäger bilden av att pojkarna vill verka starka och inte visa att de har ont. Resultatet 

kan antyda att flickor faktiskt är bättre på att hantera smärta men det kan lika gärna betyda att 

flickorna varit bättre på att visa att de har ont och därmed fått mer smärtlindring. Även 

studien av Idvall et al (2005) påvisade att pojkarna smärtskattade något högre än flickorna.  

 

Kirurgi med risk för otillräcklig smärtlindring 

Allmän kirurgi smärtskattades högst av de tre kirurgityperna vid två av de tre tillfällena. Detta 

kan bero på att det ofta är ganska stora ingrepp, i till exempel buken. Den rörelsebetingade 

smärtan som är svår att komma ifrån vid kirurgi kan vara svår att smärtlindra fullständigt. I 

studien av Karling et. al (2009) tillhörde allmän kirurgi och ortopedi de kirurgityper där 

problemet med smärta var vanligast. Urologi smärtskattades högst vid det tillfälle då de skulle 
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ange hur smärtan varit som minst. Detta kan bero på barnen som genomgått urologisk kirurgi 

ofta hade till exempel urinkateter som kan leda till en känsla av obehag. Den ortopediska 

kirurgin skattades inte högst vid något tillfälle och det kan bero på att de barn som genomgått 

dessa operationer ofta hade den aktuella kroppsdelen gipsad och därmed inte kunde röra på 

den vilket leder till minskad smärta. 

Effekt av smärtlindring 

Alla barnen svarade att de kände sig hjälpta av den smärtlindring som de erhållit. Några barn 

hade Epidural smärtlindring (EDA) och sårkateter i operationssåret vilket gör att de 

kontinuerligt tillförs smärtlindring. Det kan därför vara svårt att veta om det är den givna 

smärtlindringen eller EDA/ sårkateter som har effekt. Det hade även behövt tas hänsyn till om 

barnen vid enkätundersökningen precis administrerats smärtlindring eller om det var flera 

timmar sedan de fick någon form av smärtlindring. Detta framgick dock inte i den här studien. 

Grundsmärtlindringen är en generell smärtlindring som ges till alla barn men då 

smärtupplevelsen är mycket individuell kan det leda till att barnet är otillräckligt smärtlindrad. 

Alla barn angav att smärtlindringen hjälpt men ej i vilken grad den hjälpt. Studien kunde med 

fördel ha haft en fråga angående om barnen tyckte att smärtlindring var tillräcklig. Att 

smärtlindringen kan ha varit otillräcklig i vissa fall kan ses i frågorna om smärtskattning vid 

de olika tillfällena.   

 

Utöver enkätfrågorna framkom det under samtal med föräldrar och barn att de i väldigt få fall 

fått någon information om de olika smärtskalorna och de hade inte fått skatta sin egen smärta 

vid något tillfälle. Detta strider mot de riktlinjer som finns angående smärtlindring. Enligt 

dem ska smärtskattning regelbundet utföras med hjälp av VAS eller ansiktsskalan 

(Akademiska barnsjukhuset, 2013). Dessa riktlinjer stöds även av forskning av Voepel-Lewis 

et al. (2010) samt Ljungman och Högberg (2004). 

 

Alla föräldrar och barn var mycket positiva till studien och deltog gärna. De tyckte att det var 

ett viktigt ämne att belysa. Ett flertal föräldrar var själva verksamma inom vården och de 

tyckte det var speciellt positivt och viktigt med smärtskattning, framförallt eftersom det inte 

skedde någon smärtskattning på avdelningen i övrigt.  
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Metoddiskussion 
Insamlingen skedde under fem veckor hösten 2013 på en kirurgavdelning på större sjukhus i 

Mellansverige. Urvalet var ett konsekutivt urval, då alla de barn som uppfyllde kriterierna för 

studien tillfrågades. Patienter från tre olika inriktningar av kirurgi valdes för att kunna belysa 

eventuella skillnader gällande smärta mellan de olika kirurgityperna. Minst 30 enkäter 

behövdes. Deltagarna i studien bestod av 32 barn, hälften flickor och häften pojkar i åldrarna 

fyra till 16 år. Alla tillfrågade valde att delta i studien. De fick då besvara en enkät 24 timmar 

efter genomgången operation. Smärtskattningsskalorna Visuell Analog skala (VAS) och 

ansiktsskalan användes som instrument. Endast de barn som hade genomgått en planerad 

operation tillfrågades.  

 

lnsamlingen av data tog betydligt längre tid, än de två veckor som det från början var beräknat 

att ta. Detta berodde på att det var svårt att få tillgång till barn som stämde överens med 

inklusionskriterierna för studien. Många av de barn som befann sig på avdelningen var 

spädbarn, eller åtminstone yngre än fyra år och kunde alltså inte tala för sig själva. Andra 

kunde inte tala svenska eller hade en förståndsnedsättning som gjorde att de inte kunde prata 

eller förstå enkäten. Det opererades även färre barn än förväntat. Alla de barn som genomgick 

akuta operationer eller dagkirurgi föll bort. I efterhand kan det konstateras att det hade varit 

en fördel att inkludera de barn som genomgick dagkirurgi för att på så sätt få ett större 

underlag. Ett fåtal barn (<5) hann gå hem på morgonen innan de hade tillfrågats. Om barnen 

själva, tillsammans med föräldrarna, hade fyllt i enkäterna och lämnat dem till ansvarig 

sjuksköterska hade detta bortfall kunnat undvikas. Att delta vid ifyllandet av enkäterna var 

dock ett önskemål från initiativtagande sjuksköterskor.  

 

Under studiens gång ändrades studiens ålderskriterier till 16 år istället för 15 som var tanken 

från början, för att få med så många barn som möjligt. Det var dock inte möjligt att sänka 

ålderskravet då det bedömdes att det skulle vara för svårt för de små barnen att själva kunna 

uttrycka hur ont de haft.  

 

För att få ett större underlag hade det behövts ytterligare tid för insamling men detta var inte 

praktiskt genomförbart då datainsamlingsmetoden var mycket tidskrävande eftersom 

författarna befann sig på plats några timmar per dag, måndag till fredag, under hela 

insamlingsperioden. Insamlingen kunde ha genomförts på annat sätt för att spara mer tid, till 
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exempel genom att ansvarig sjuksköterska kunde ha delat ut informationsbrev och samlat in 

enkäter. Detta är dock en mer osäker metod då personalen lätt glömmer bort enkäter och 

liknande då det ej tillhör de vanliga rutinerna. För dem är det inget de prioriterar under en 

stressig dag. Den aktuella metoden ledde förmodligen till ett högre deltagande så den kanske 

ändå är att föredra även om den var tidskrävande. 

 

Anonymitetslöftet kan anses falla på att enkäterna och informationsbladet delades ut 

personligen, författarna har då uppenbarligen träffat barnen, men då det går under samma 

sekretess som övrig vårdpersonal i och med offentlighets- och sekretesslagen så räknas det 

fortfarande som en anonym studie (Svensk författningssamling, 2009).   

 

De äldre barnen (>12 år) hade inga problem att redogöra för sin smärta själva med hjälp av 

VAS. De yngre barnen hade i många fall svårare att själva skatta sin smärta, ofta fick 

föräldrarna ändå vara till hjälp för att förmedla information och hjälpa barnen att komma ihåg 

hur det varit, dock fick barnen så långt som möjligt redogöra för sin egen smärta. Det var 

alltid barnen själva som till slut svarade på frågorna men ibland med stöd av föräldrarna. 

Smärtskattningsskalorna som användes är beprövade i tidigare studier (Tomlinson, von 

Baeyer, Stins & Sung, 2010; Gagliese, Weizbit, Ellis & Chan, 2005).  

 

Den jämna fördelningen mellan könen var inte planerad men den gjorde att det blev lättare att 

läsa av och tolka resultaten. Det blev en någorlunda jämn fördelning mellan de olika 

kirurgityperna och åldrarna. Det fanns minst ett barn per ålder.  

 

Studien anses ha tillförlitlighet då tidigare studier finns inom samma ämne med liknande 

resultat som denna, att barns smärta skattas högt (Karling, Renström & Ljungman, 2002). 

Studien behöver dock ett större underlag för att få ett mer generaliserbart resultat. Även 

studier med barn kan vara svåra, då det i denna studie frågas om tidigare smärttillfällena så 

kan de vara svårt för de mindre barnen att minnas, då de inte har samma tidsperspektiv som 

de äldre barnen har. 

 

Slutsats 
Barnen i studien skattar sin smärta högre än de riktlinjer som finns gällande smärtskattning 

och deras postoperativa smärta är, precis som det framgick i bakgrunden, ofta 
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underbehandlad. De grupper som har kunnat identifieras som riskgrupper för otillräcklig 

smärtlindring är framför allt pojkar, äldre barn och de barn som genomgått allmän kirurgi. 

Ytterligare forskning med ett större underlag behöver göras inom området för att få ett mera 

generaliserbart och tydligt resultat. Mer kunskap om vikten av att smärtskatta barn 

postoperativt behövs bland vårdpersonal för att barnen ska kunna få en individuell 

tillfredsställande smärtbehandling och god postoperativ vård. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 

Postoperativ smärta hos barn 

- Hur ont har barn efter operation? 

 

Varför görs studien? 

För att undersöka hur barnen på Akademiska barnsjukhuset upplever sin smärta under det 
första dygnet efter operationen och för att kunna identifiera grupper som är otillräckligt 
smärtlindrande. 

Målgrupp 

Barn i åldrarna 4-15 år som är inneliggande på avdelning 95B och har genomgått ett operativt 
ingrepp under narkos. 

Genomförande 

Vi kommer att informera alla som stämmer överens med målgruppen om studien innan 
operationen och efter operationen kommer vi vid ett tillfälle att komma och ställa frågor om 
barnens smärta och fylla i en enkät. Enkäten innehåller frågor om ålder, kön, typ av ingrepp, 
upplevelse av smärta och en smärtskala. Ni kommer att få information om de smärtskalor som 
används både av sjuksköterska och av oss. Deltagandet är helt frivilligt men då ett så stort 
underlag som möjligt är eftersträvansvärt för att få ett tillförlitligt resultat önskar vi att så 
många som möjligt vill delta i studien och svara på våra frågor. Minst 30 enkäter kommer att 
behövas.Vi besvarar gärna eventuella funderingar. 

Studien 

Är en del av ett examensarbete som utförs av två studenter som går sista terminen på 
sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.   

 

 

Anonymitet 
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Deltagandet i studien är helt anonymt och vi har tystnadsplikt. Vi kommer förstås att träffa Er 
men inga namn kommer att förekomma någonstans och inga specifika fall kommer heller att 
utpekas i studien. Vi vill enbart belysa generella smärtupplevelser, inte enskilda individers. 
Materialet som samlas in kommer att sammanställas och tolkas för att presenteras i vårt 
examensarbete och sedan kasseras efter att studien är genomförd. Ni kan när som helst välja 
att avsluta Ert deltagande utan att behöva ange orsak och det kommer inte att påverka Ert 
barns vård eller framtida vård.  

Tid 

Studien kommer att pågå under hösten 2013 och insamling av enkäterna kommer att ske 
under vecka 40-43, eller så länge det behövs för att få ihop tillräckligt många. 

 

Hälsningar 

Isabella Kjellin och Jenny Lindfors  

Isabella.kjellin@gmail.com och jennylindfors88@gmail.com 

 

Handledare 

Birgit Lundin 

Universitetsadjunkt distriktssköterska 

Uppsala Universitet 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Birgit.lundin@pubcare.uu.se    
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Bilaga 2. Enkät 
 

      1.      Ålder? ________                                                                                           

      2.      Kön? 

    Flicka   

    Pojke   

      3.      Typ av operation? 

     Bukkirurgi  

     Ortopedisk kirurgi  

     Urologisk kirurgi  

        4.      Hur ont har du just nu? Sätt ett kryss vid antingen det ansikte som stämmer överens med 
din smärta eller på passande ställe på strecket. 
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5.      Hur ont har du haft när det varit som värst (efter operationen)?  Sätt ett kryss vid antingen det 
ansikte som stämmer överens med din smärta eller på passande ställe på strecket.  

 

 

 

        6.      Hur ont har du haft när det gjort som minst ont (efter operationen)? Sätt ett kryss vid      
antingen det ansikte som stämmer överens med din smärta eller på passande ställe på strecket. 

 

 

 

       7.      Har det hjälpt när du fått smärtlindring? 

            Ja 

            Nej  

8. Tidpunkt för operation? ________ 

9. Tidpunkt vid smärtskattning? ________ 
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Bilaga 3. Smärtskalorna 
 

VAS – Visuell analog skala 

 

Den översta figuren är framsidan av VAS och det är den man visar för barnet. Barnet visar var 

på skalan deras smärta befinner sig genom att flytta strecket/peka till den punkt som stämmer 

bäst överens med hur smärtan är. 

Den nedersta figuren är baksidan av VAS. Där läser sjuksköterskan av vilken siffra som 

motsvarar den punkt där barnet pekat ut sin smärta.  

Ansiktsskalan 

 

Barnen får titta på ansiktena och tillfrågas vilket av ansiktena som stämmer bäst överens med 

hur de känner sig, gällande smärta.  Man kan förklara att det första ansiktet är en helt vanlig 

dag då de leker med sina kompisar och det sista ansiktet är då de har värsta tänkbara smärta 

(anpassa ordval till barnets mognad). Det första ansiktet motsvarar noll, nästa två, fyra, sex, 

åtta och det sista ansiktet motsvarar tio.  
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