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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Om ett barn föds för tidigt kan följden bli att barnet vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Dessa barn kan utsättas för många livsnödvändiga men smärtsamma 

procedurer under vårdtiden. Smärta är en negativ upplevelse för individen både på kort och på 

lång sikt. För att smärtlindra på ett optimalt sätt krävs smärtskattning med ett adekvat och 

validerat smärtskattningsinstrument.  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjukvårdspersonalens inställning gällande 

smärtskattning av de för tidigt födda barnen samt sjukvårdspersonalens inställning till 

smärtskattningsinstrumentet ”Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale” (N-PASS). 

Studien syftade även till att undersöka relationen mellan sjukvårdspersonalens 

utbildningsnivå, år av yrkeserfarenhet på en neonatalavdelning och sjukvårdspersonalens 

inställning till smärtskattning och smärtskattningsinstrumentet N-PASS. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med kvalitativt inslag utfördes. En webbenkät 

administrerades till 144 barnskötare/undersköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, 

specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och läkare. Sjuttioen enkäter besvarades varav 

69 svar (48 %) inkluderades. Deskriptiva-, sambands- och gruppskillnadsanalys gjordes. 

Öppna frågor analyserades med hjälp av kondensering och kategorisering.  

Resultat: Sjukvårdspersonalen var överlag mycket positiv till att smärtskatta för tidigt födda 

barn samt något mindre positiva till smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Ingen signifikant 

skillnad mellan yrkeskategorier och inställning till smärtskattning respektive 

smärtskattingsinstrumentet N-PASS påvisades. Resultatet kunde heller inte påvisa något 

signifikant samband mellan antal år inom neonatalvård och inställning till smärtskattning 

respektive smärtskattningsinstrumentet N-PASS. 

Konklusion: Studien visade att inställningen hos sjukvårdspersonalen på den studerade 

neonatalavdelning är mycket positiv till att smärtskatta för tidigt födda barn samt något 

mindre positiv till det validerade smärtskattningsinstrumentet N-PASS som användes på 

neonatalavdelningen. 
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ABSTRACT 

Background: When children are born prematurely, they may need treatment in an intensive 

care unit. During such hospitalization the children may be exposed to many life supportive but 

painful experiences. Pain is negative for the child both in the short- and long-term 

perspective. To relieve pain in an optimal way rating of pain with an adequate and validated 

instrument for estimating pain is required. 

Aim: To investigate the attitude of health care personnel towards estimating pain in premature 

neonates and using the instrument for estimating pain “Neonatal Pain, Agitation and Sedation 

Scale” (N-PASS). Also, to investigate the relationship between the educational level of the 

health care personnel, number of professional years within neonatal care and attitude towards 

estimating pain and N-PASS. 

Method: A quantitative, cross-sectional study with qualitative components was conducted.  A 

questionnaire was sent to 144 nursing assistants, nurses, midwives and physicians. Seventy-

one responded of which 69 (48%) were included. Descriptive, correlative and analyses 

between groups were conducted. Open questions were analyzed using condensation and 

categorization.  

Results: The health care personnel were in general very positive to estimating pain in 

premature neonates and somewhat less positive to using N-PASS. There was no significant 

difference between the different health care categories towards estimating pain or using N-

PASS. Also, there was no significant correlation between number of professional years within 

neonatal care and attitude towards estimating pain or using the instrument N-PASS.  

Conclusion: The study demonstrated that the attitude among health care personnel working at 

the neonatal ward was very positive towards estimating pain in premature neonates and 

somewhat less positive towards using the validated the instrument for estimating pain N-

PASS, which was implemented at the neonatal ward. 
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BAKGRUND 
 
Det för tidigt födda barnet 
Under 2000-talet har antalet förlossningar i Sverige ökat stadigt och år 2013 föddes det cirka 

112 000 barn. Av alla barn som föds i Sverige är cirka fem procent för tidigt födda, det vill 

säga att de föds före graviditetsvecka 36+6. Ett barn är per definition fullgånget om barnet 

föds inom perioden från graviditetsvecka 37+0 och fram till graviditetsvecka 41+6. Om 

barnet passerar graviditetsvecka 42+0 räknas barnet som överburet (Socialstyrelsen, 2014). 

Anledningar till varför ett barn föds för tidigt kan till exempel vara tvilling- eller 

trillingfödsel, att modern har ett lågt Body Mass Index (BMI) eller en pågående infektion hos 

barnet eller modern, dock är ofta orsaken till en för tidig förlossning oklar (World Health 

Organization [WHO], 2012). När ett barn föds för tidigt är barnet i allra flesta fall inte redo 

för ett liv utanför livmodern. I och med att graviditeten har blivit avbruten före 

graviditetsvecka 36+6 och barnet således är för tidigt fött kan organ- och sinnesutvecklingen 

blivit påverkad. Lungor och hjärna är organ som ofta inte hunnit färdigutvecklats, vilket kan 

leda till komplikationer av olika svårighetsgrad (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). 

 

Intensivvård av för tidigt födda och/eller svårt sjuka barn 

Följden av att ett barn föds för tidigt blir ofta ett utökat behov av vårdinsatser för att 

upprätthålla livsnödvändiga funktioner hos barnet. I de flesta fallen är barnet i behov av 

intensivvård och vårdas således på en neonatalavdelning, där intensivvård bedrivs av för tidigt 

födda och/eller svårt sjuka barn (Socialstyrelsen, 2004a). Framgångar, både medicinska, 

tekniska och omvårdnadsmässiga, som gjorts inom neonatalvården har resulterat i att allt fler 

för tidigt födda barn i allt lägre gestationsåldrar överlever (Morton, 2012). Det medför också 

att fler barn utsätts för högintensiv sjukhusvård, vilket kan innefatta avancerade 

medicinsktekniska behandlingar och undersökningar, då de vårdas på en 

intensivvårdsavdelning för för tidigt födda och/eller sjuka barn. I och med 

behandlingarna/undersökningarna kan de för tidigt födda barnen utsättas för en rad olika 

tekniska utrustningar och åtgärder flera gånger per dygn. De för tidigt födda barnen kan till 

exempel behöva behandlas med respirator, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), 

kylbehandling, endotrakealintubation, ”continuous positive airway pressure” (CPAP), 

trakeostomi, artärtrycksmätning, injektioner och blodprovstagning (Dixon, 2012). Många av 
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dessa behandlingar, undersökningar och åtgärder är livsnödvändiga men innefattar ofta 

smärtsamma och stressutlösande procedurer (Lindh & Lundqvist, 2013). 

 

Smärta hos för tidigt födda barn 

Synen på smärta hos barn har genom tiden förändrats. Länge trodde man att små barn inte 

kunde uppleva smärta i samma omfattning som vuxna människor. Detta resulterade ofta i att 

smärtlindring uteslöts vid smärtsamma procedurer. Barnens smärtupplevelse bedömdes 

utifrån vårdarens upplevelse snarare än en tolkning av barnet på vetenskaplig grund, varpå 

smärtskattningens frekvens och resultat varierade mycket beroende på vem som utförde 

smärtskattningen (Bramhagen, 2012). Idag vet man att barn i alla åldrar kan uppleva smärta. I 

och med de för tidigt födda barnens omogenhet har troligtvis dessa barn, i jämförelse med 

fullgångna barn och även vuxna, sämre skydd mot smärta och även svårare att särskilja smärta 

och beröring (Lindh & Lundqvist, 2013). Smärtupplevelsen påverkar barn negativt, inte bara i 

det akuta skedet, utan även långsiktigt. Ökad risk för syrebristskador och apoptos 

(programmerad celldöd), tros vara en följd av obehandlad smärta (Lindh & Lundqvist, 2013). 

Enligt Anand och Scalzo (2000) tros tidigt upprepade smärtsamma upplevelser ha ett 

samband med en ökad risk att senare i livet att utveckla beteendestörningar, emotionella 

problem och/eller självdestruktivt beteende. 

 

Att upptäcka smärta 

De för tidigt födda barnen saknar möjligheten att uttrycka sig verbalt och saknar i och med sin 

omognad vissa “typiska” beteendemönster, såsom gråt och skrik. Smärta kan då upptäckas på 

andra vis till exempel genom att identifiera beteendeförändringar. När de för tidigt födda 

barnen utsätts för smärtsamma procedurer kan typiska ansiktsförändringar identifieras såsom 

sjunkande och ihopdragna ögonbryn, ihopknipta ögon, nasolabial fåra, vertikalt- och 

horisontellt utdragen mun, öppen mun och skakande haka (Grunau, Oberlander, Holsti & 

Whitfield, 1998; Heiderich, Leslie & Guinsburg, 2015). Förändring av blodtryck, syre- och 

koldioxidnivåer och hjärtfrekvensen hos barnet kan användas som ett komplement vid 

smärtskattning av de för tidigt födda barnen (Halimaa, Vehviläinen-Julkunen & Heinonen, 

2001). Ett annat sätt att identifiera smärta är att mäta kortisolnivåerna hos barnen. Brummelte 

och medarbetare (2015) återfann skillnader i kortisolnivåerna hos för tidigt födda barn som 

utsattes för fler stressutlösande procedurer under vårdtiden på en intensivvårdsavdelning, 

jämfört med fullgångna barn som normalt sett inte utsattes för lika många stressutlösande 
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procedurer. Hos de för tidigt födda barnen uppmättes en högre nivå av kortisol i saliven 

jämfört med de fullgångna barnen. Det fanns ingen evidens i studien som påvisade att 

förändringarna i kortisolnivåerna kvarstod efter småbarnsåldern. 

 

Metoder för att lindra smärta hos för tidigt födda barn 

Forskning gällande effekt av smärtlindring hos för tidigt födda barn har under de senaste åren 

utvecklats och allt fler studier tyder på att det går att lindra smärta, både farmakologiskt och 

icke farmakologiskt, hos för tidigt födda barn som utsätts för smärtsamma procedurer (Lindh 

& Lundqvist, 2013). 

 

Icke farmakologisk smärtlindring 

En bidragande effekt till uppnådd smärtlindring är att barnen känner trygghet. För att öka 

barnets känsla av trygghet samt för att förbättra barnets fysiska och psykiska parametrar 

används ofta kängurumetoden. Metoden syftar till att barnet ligger hud mot hud mot 

föräldern, eller annan anhörig (Thernström Blomqvist & Hedberg Nyqvist, 2013). 

Kängurumetoden har visat sig dämpa det autonoma smärtsvaret så som förhöjd puls hos de 

för tidigt födda barnen, varför kängurumetoden rekommenderas att användas inom 

neonatalvården (Nyqvist et al., 2010; Cong et al., 2012). En annan potentiell 

smärtlindringsstrategi är enligt Schwilling och medarbetare (2015) exponering för levande 

harpmusik. Detta visade sig ha en lugnande effekt med reducerade kortisolnivåer samt färre 

antal apnéer, bradykardier och desaturationer som följd. Det har även visat sig att annan 

klassisk musik, som spelas i omgivningen hos de för tidigt födda barnen i samband med 

hälprovtagning har en god smärtlindrande effekt (Bergomi et al., 2014). Ytterligare en icke 

farmakologisk smärtlindringstrategi, som visar sig ha god effekt är tillförsel av bröstmjölk. 

Förutom att amning kan ha en lugnande effekt samt att det stärker bandet mellan barnet och 

modern (Svensson & Nordgren, 2002) har även bröstmjölk visat sig fungera smärtlindrande 

vid smärtsamma procedurer. Barnen som erhöll bröstmjölk i munnen vid hälprovtagning fick 

lägre uppmätta smärtskattningspoäng jämfört med de barn som endast erhöll vatten (Ou-Yang 

et al., 2012). 

 

Farmakologisk smärtlindring 

Ibland är farmakologisk smärtlindring, det vill säga administrering av läkemedel befogat. Att 

tillföra några droppar 30 procentig glukoslösning i munnen som smärtlindring har visat sig ha 
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god smärtlindrande effekt hos de för tidigt födda barnen både vid utförandet av den 

smärtsamma proceduren samt efteråt (Gibbins et al., 2002; Stevens, Taddio, Ohlsson & 

Einarsson, 1997). Vid högre uppmätta smärtnivåer kan morfinbehandling vara motiverat att 

använda som smärtbehandling, något som inte har visat sig påverka den långsiktiga 

neurologiska utvecklingen hos de för tidigt födda barnen (Schurmans, Benders, Lemmers & 

van Bel, 2015). 

 

Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale 

För att smärtskatta på ett adekvat sätt samt för att upptäcka, utreda och behandla den aktuella 

smärtan krävs ett väl fungerande smärtskattningsinstrument. ”Neonatal Pain, Agitation and 

Sedation Scale” (N-PASS) (se bilaga 1), är en validerad smärtskattningsskala för spädbarn 

(Hummel, Lawlor-Klean & Weiss, 2010). Skalan är uppbyggd på fem kriterier gällande 

gråt/irritabilitet, ansiktsuttryck, tonus, vitala parametrar och reaktion/beteende. Dessa kriterier 

bedöms hos barnet och ger, beroende på uppvisat beteende, ett visst antal poäng. Poängskalan 

delas in i tre delar; sedering, normal och smärta/irritabilitet. För varje del finns förklaringar 

över barnets uppvisade beteende för att kunna skatta korrekt och insamla rätt antal poäng. 

Beteende som kan placeras in i sederingsdelen ger -2 eller -1 poäng, beroende på nivån av 

sedering. Beteende i den normala delen ger 0 poäng. I delen som avspeglar smärta och/eller 

irritation ges poängen 1 eller 2, beroende på nivån av smärta och/eller irritation som barnet 

uppvisar. För tidigt födda barn kan på grund av sin omognad ha svårigheter att uppvisa tecken 

på smärta eller irritation. Smärtskattningsinstrumentet N-PASS tar hänsyn till detta då extra 

poäng baserat på antalet gestationsveckor adderas till den redan uppmätta poängnivån 

(Hummel, Puchalski, Creech & Weiss, 2008). Smärtskattningsinstrumentet N-PASS anses 

vara ett tillförlitligt instrument att använda vid smärtskattning av spädbarn (Hummel et al., 

2010). För att säkerhetsställa en adekvat skattning av sedering rekommenderas det att 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS kombineras med andra mätmetoder (Gjordano et al., 

2014). 

 

Sjuksköterskans roll vid vård av det för tidigt födda barnet 
Många steg på vägen mot god vård och omvårdnad kring de för tidigt födda barnen har tagits 

och enligt Lindh och Lundqvist (2013) måste målet i första hand vara att undvika smärta, 

stress och obehag och i andra hand lindra desamma. De fyra grundläggande begreppen 

människan, omvårdnad, hälsa och miljö står som grund i sjuksköterskans arbete (Hall, 2012). 
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Sjuksköterskan bär helhetsansvaret för omvårdnaden kring de för tidigt födda barnen, varpå 

det även ingår i sjuksköterskans profession att ge adekvat smärtlindring och behandling för att 

undvika obehag (Norman & Fellman, 2012). För att undanröja smärta och obehag hos barnet, 

krävs i smärtskattningsprocessen bland annat ett objektivt tillvägagångssätt att identifiera 

smärta och stress med, samt att identifiera orsaken till varför smärta eller stress utlöses (Lindh 

& Lundqvist, 2013). Enligt Asadi-Noghabi, Tavassoli-Farahi, Yousefi och Sadeghi (2014) 

spelar sjuksköterskornas utbildnings- och kunskapsnivå roll vad gäller bedömning, mätning 

och lindring av smärta hos nyfödda barn. Kontinuerlig utbildning är viktigt för att uppnå 

adekvat smärtlindring och god omvårdnad av det för tidigt födda barnet. 

 

Teoretisk ram 

Enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1991) ska varje patient vårdas efter de 

behov som denne har, oavsett diagnos eller behandling. För att tillfredsställa patientens behov 

tror Henderson på relationsskapande vård. Relationen mellan vårdare och patient skall främja 

förståelse, detta för att lättare kunna utforma korrekta vårdinsatser till varje enskild patient. 

Vid applicering av denna teori i vård av för tidigt födda barn kan en god relation mellan 

vårdpersonalen och barnet vara behjälplig exempelvis vid tidig upptäckt av smärta eller 

förändring i aktuell status hos barnet. Vid vård av för tidigt födda barn är marginalerna 

mindre gällande tecken och tid för upptäckt av förändringar och försämringar hos barnet 

(Lindh & Lundqvist, 2013). Därför kan en god relation leda till bättre kunskap om barnets 

individuella uttryck och handlingar och på så sätt lättare identifiera avvikande tendenser. 

 

I Hendersons 14 omvårdnadsdelar ingår de viktigaste basala punkterna i människans behov, 

vilka innefattar att andas, nutrition, elimination, inta lämplig kroppsposition, vila och sömn, 

lämplig klädsel, bibehålla normal kroppstemperatur, vara ren och välvårdad samt att skydda 

huden, undvika faror och skador, ge uttryck för önskemål och känslor, utöva sin religion, 

utföra arbete och skapande verksamhet, avkoppling samt lärande (Henderson, 1991). Vid vård 

av ett för tidigt fött barn är behovsteorin applicerbar eftersom barnet är i en behovssituation, 

där hjälp utifrån är livsnödvändig. Vårdgivaren får tillsammans med anhöriga vårda barnet för 

att de relevanta delarna av de 14 ovannämnda omvårdnadsdelar ska uppfyllas och bli så 

optimala som möjligt. En god omvårdnad kan även ligga till grund för en förbättring av 

sjukdomstillstånd och underlätta vid tillväxt (Socialstyrelsen, 2004a). 
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Problemformulering 
Flertalet studier visar att för tidigt födda barn upplever smärta, precis som fullgångna barn. 

Då smärtskattning och smärtlindring delvis ligger till grund för att utföra god omvårdnad 

ansågs det intressant att undersöka hur inställningen hos sjukvårdspersonalen var till 

smärtskattning av för tidigt födda barn samt inställningen till smärtskattningsinstrumentet N-

PASS. Studien genomfördes för att på sikt kunna bidra till förbättring, utvecklad kunskap 

inom området och för att i det längre perspektivet gynna de för tidigt födda barnens 

välbefinnande. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka sjukvårdspersonalens inställning gällande smärtskattning av 

de för tidigt födda barnen samt sjukvårdspersonalens inställning till 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Studien syftade även till att undersöka relationen 

mellan sjukvårdspersonalens utbildningsnivå, år av yrkeserfarenhet på en neonatalavdelning 

och sjukvårdspersonalens inställning till smärtskattning och smärtskattningsinstrumentet N-

PASS. 

 

Frågeställningar: 

1.   Vad har sjukvårdspersonalen för inställning till smärtskattningen av för tidigt födda 

barn? 

2.   Vad har sjukvårdspersonalen för inställning till smärtskattningsinstrumentet N-PASS? 

3.   Finns det någon skillnad mellan utbildningsnivå och inställningen till smärtskattning 

samt smärtskattningsinstrumentet N-PASS? 

4.   Finns det något samband mellan antalet yrkesverksamma år inom neonatalvård och 

inställningen till smärtskattning samt smärtskattningsinstrumentet N-PASS? 

 
METOD 

 

Design 

Forskningsdesignen som tillämpades var en kvantitativ tvärsnittsstudie med kvalitativa inslag. 

Den valda designen var fördelaktig då data kunde samlas in vid ett tillfälle och ett större antal 

individer kunde inkluderas (Polit & Beck, 2012). 
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Urval 
Undersökningsgruppen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, baserat på genomförd 

utbildning. Den bestod av barnskötare/undersköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, 

specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och läkare på en neonatalavdelning på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige. Annan personal på avdelningen, så som kuratorer och 

psykologer, inkluderades inte i studien. Anledningen till detta var att de ansågs ha väsentligt 

mindre kontakt med barnen och därmed inte lika frekvent utförde smärtskattningar av för 

tidigt födda barn. Inklusionskriterier var att webbenkäterna skulle vara fullständigt ifyllda 

gällande de slutna frågorna (fråga 2-5 och fråga 7-8) samt frågan gällande antalet 

yrkesverksamma år inom neonatalvård (fråga 1). Exklusionskriterier var personer under 18 år, 

studenter samt personer som var under pågående inskolning. Exklusionskriterierna sattes för 

att gällande rutiner kring smärtskattning skulle ha hunnit introducerats till medverkande 

personal. Antalet barnskötare/undersköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, 

specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och läkare som arbetade på 

neonatalavdelningen i februari 2015 då webbenkäten skickades ut, och som således 

webbenkäten nådde var 144 personer. Sjuttioen enkäter besvarades. Två av svaren var 

ofullständiga, vilket resulterade i 69 analyserbara svar. Bortfallet var 52 %. Två av de nio 

frågorna besvarades med öppet svar och var frivilliga att fylla i. Dessa två frågor besvarades 

av 68 % (n=47) respektive 72 % (n=50) av de respondenter som valde att delta i studien. 

 

Rutiner 

På universitetssjukhuset, där studien genomfördes fanns flertalet kvalitets-PM tillgängliga 

gällande aktuella rutiner. Rutiner gällande smärtskattning av barn fanns som 

sjukhusövergripande. På neonatalavdelningen som studerades tillämpades inte dessa rutiner, 

istället ordinerade läkare smärtskattning individuellt för varje barn. Denna ordination 

utvärderades dagligen under ronden och smärtskattningen delegerades till ansvarig 

sjuksköterska, barnsköterska eller undersköterska. Insamlad data dokumenterades i 

journalsystemet ”IntelliSpace Critical Care and Anesthesia” (ICIP), alternativt på en 

övervakningslista i pappersform.    
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Datainsamlingsmetod 

För att samla in data formulerades en webbenkät (se bilaga 2) utifrån det syfte och de 

frågeställningar som konstruerades med bakgrund i författarnas och handledarens kliniska 

erfarenhet samt aktuell litteratur. Webbenkäten innefattade nio frågor. Sex av de nio frågorna 

hade fasta svarsalternativ, de resterande tre frågorna hade öppna svarsalternativ. De 

egenformulerade svaren som tilläts i de öppna svarsalternativen samlades in i syfte att vid 

dataanalysering kunna exemplifiera faktorer, som påverkade sjukvårdspersonalens inställning 

till smärtskattning av för tidigt födda barn samt faktorer som påverkade inställningen till 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS. 

 

Enkätutformning 

På fråga ett (Hur många år har du jobbat inom neonatalvård?) var svarsalternativet öppet 

vilket tillät respondenterna att skriva hur många år denne hade arbetat inom neonatalvård. På 

fråga två (Vad arbetar du som?) gavs svarsalternativen “inget av nedanstående alternativ” (1), 

“läkare” (2), “barnskötare/undersköterska”(3),“grundutbildad sjuksköterska” (4) och 

“specialistutbildad sjuksköterska/barnmorska, om ja vilken/vilka vidareutbildningar har du 

studerat?” (5). På fråga tre (Ingår smärtskattning av för tidigt födda barn i ditt arbete?) gavs 

svarsalternativen “ja” (1) och “nej” (2). På fråga fyra (Hur ofta smärtskattar du för tidigt 

födda barn?) gavs svarsalternativen “flera gånger per pass” (1), “varje pass” (2), “vartannat 

pass” (3), “varje vecka” (4), “varje månad” (5) eller “aldrig” (6). På fråga fem (Hur är din 

inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn?) gavs svarsalternativen “mycket positiv” 

(1), “lite positiv” (2), “varken positiv eller negativ” (3), “lite negativ” (4) och “mycket 

negativ” (5). På fråga sex (Vad påverkar din inställning till smärtskattning av för tidigt födda 

barn?) var svarsalternativet öppet vilket tillät respondenterna att skriva fritt i ett svarsfält (max 

300 tecken). På fråga sju (Smärtskattar du för tidigt födda barn med hjälp av 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS?) gavs svarsalternativen “ja” (1) och “nej” (2). På fråga 

åtta (Hur är din inställning till smärtskattningsinstrumentet N-PASS?) gavs svarsalternativen 

“mycket positiv” (1), “lite positiv” (2), “varken positiv eller negativ” (3), “lite negativ” (4) 

och “mycket negativ” (5). På den sista frågan, fråga nio (Vad påverkar din inställning till N-

PASS?) var svarsalternativet öppet vilket tillät respondenterna att skriva fritt i ett svarsfält 

(max 300 tecken). 
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Tillvägagångssätt 
Studien etikprövades inte men godkändes av avdelningens verksamhetschef och 

avdelningschef. Efter godkännandet gjordes ett pilottest av webbenkäten på en 

neonatalavdelning i sydvästra Sverige. Kontakt med fyra neonatalavdelningar i Södra- och 

Mellansverige togs via email, där användande av smärtskattningsinstrumentet N-PASS 

efterfrågades. En neonatalavdelning responderade på email och gav sitt samtycke till att 

medverka i pilottestet. Pilottestet gjordes för att identifiera eventuella otydligheter i enkätens 

frågor och där med försökte risken för bias att reduceras. Pilottestets webbenkät var öppen i 

tre dagar. Följande lärdomar drogs av pilottestet: relaterat till låg svarsfrekvens beslutades att 

webbenkäten som avsåg föreliggande studies resultat skulle vara tillgänglig en längre period 

och att respondenter skulle påminnas, både muntligt och skriftligt. Vidare upptäcktes att 

webbenkäten var låst till ett svar per dator. Webbenkäten som ämnade föreliggande studies 

resultat ändrades så att möjlighet till att genomföra webbenkäten under arbetstid på 

avdelningens datorer gavs. Det upptäcktes även att det på de fasta svarsalternativen gavs 

möjlighet att ge flera svar på samma fråga. Detta ansågs försvåra kommande analysering, 

varför antalet svar per fråga begränsades till ett. Inga ytterligare förändringar i de ursprungliga 

enkätfrågorna gjordes. 

 

Efter ovannämnda justeringar skickades webbenkäten ut via en länk till avdelningschefen på 

den neonatalavdelning som ämnades studeras. Länken med webbenkäten distribuerades sedan 

vidare till alla verksamma barnskötare/undersköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, 

specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och läkare på avdelningen via deras 

mailadresser och var tillgänglig under 14 dagar. Muntliga och skriftliga påminnelser (se 

bilaga 3) gavs fortlöpande under de två veckorna som länken till webbenkäten var tillgänglig. 

De skriftliga påminnelserna annonserades i pappersformat och sattes upp på avdelningen. I 

webbenkäten och i informationsbrevet (se bilaga 4) som bifogades när länken till 

webbenkäten mailades ut framgick det att deltagandet var frivilligt, anonymt och svaren på 

webbenkäten skulle behandlas konfidentiellt. Det framkom också att det under ifyllandet av 

webbenkäten fanns möjlighet att avbryta medverkandet. Enbart författarna tog del av de 

individuella enkätsvaren som hade samlats in via insamlingsserver ”Survey Monkey”. 
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Forskningsetiska överväganden 

Insamling av data till studien utfördes i enlighet med personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

Aktuell data berörde sjukvårdspersonalens uppfattning kring smärtskattning och inte specifika 

patientfall. Konfidentialitet rådde, det vill säga att deltagandet var frivilligt, anonymt och att 

insamlad data endast användes i föreliggande studie med syftet att besvara studiens 

frågeställningar. Alla uppgifter behandlades enligt god sed, det vill säga att de 

hemlighetshölls för utomstående, samt att uppgifterna raderades efter att resultatet 

sammanställts. Det fanns möjlighet för respondenterna att avsluta deltagandet i studien. Med 

enkäten följde ett bifogat informationsbrev där tydlig information gällande studiens syfte, 

urvalsgrupp, undersökningsområde, konfidentialitet och kontaktinformation till ansvariga för 

studien framgick. Studien utfördes inom ramen för högskoleutbildning och behövdes således 

inte prövas av etiknämnden (Svensk författningssamling [SFS], 2003:460, 16 §). Vinningen 

för patienterna med denna studie var att med hjälp av studiens resultat belysa smärta och 

smärtskattning av för tidigt födda barn samt att bidra till en förbättring inom området. 

Önskvärt var att sjukvårdspersonalen på neonatalavdelningen inte tog denna studies resultat 

och de enkätfrågor som formulerats som kritik utan som en möjlighet till generell 

kunskapsupplysning och eventuell förbättring. 

 

Bearbetning och analys 

Respondenternas svar kodades i Excel och matades sedan in i dataanalysprogrammet SPSS. 

För att besvara studiens första frågeställning analyserades webbenkätens fråga nummer fem 

deskriptivt och spridningsmått, medelvärde och median presenterades. För att besvara 

studiens andra frågeställning analyserades webbenkätens fråga nummer åtta deskriptivt. 

Spridningsmått, medelvärde och median presenterades. För att besvara studiens tredje 

frågeställning analyserades webbenkätens frågor nummer två, fem och åtta statistiskt med 

hjälp av Kruskal-Wallis H icke-parametriska test (p<0,05) vilket kunde identifiera eventuella 

skillnader mellan tre oberoende grupper. För att besvara studiens fjärde frågeställning 

analyserades webbenkätens frågor nummer ett, fem och åtta statistiskt genom Spearmans 

rangkorrelationstest (p<0,05) för att identifiera eventuella samband. Med hjälp av de två valda 

analystesterna kunde eventuella samband och skillnader mellan grupper identifieras (Polit & 

Beck, 2012). Svaren från de frågor som besvarades med öppet svar analyserades med 

inspiration av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) genom kondensering och 



11 

 

kategorisering. Innehållsanalysen användes för att exemplifiera resultatet som framkom i 

SPSS-analysen. Analyserna redovisades både i tabellform och i löpande text. 

 

RESULTAT 
 

Sjukvårdspersonalens inställning till smärtskattningen av för tidigt födda barn 

Av de 69 svarande var 40 barnskötare/undersköterskor, åtta grundutbildade sjuksköterskor, 16 

specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor och fem läkare (se figur 1). Majoriteten av 

respondenterna (n=53) var “mycket positiva” till att smärtskatta för tidigt födda barn. En 

femtedel (n=14) av respondenterna hade en “lite positiv” inställning till smärtskattning av för 

tidigt födda barn. En respondent uppgav en “lite negativ” inställning och en annan respondent 

uppgav sin inställning som ”varken positiv eller negativ” till smärtskattning av för tidigt födda 

barn (se figur 2). Medianvärdet var 1 och medelvärdet var 1,28 vilket motsvarar en “mycket 

positiv” inställning till smärtskattning av för tidigt födda barn (se tabell 1). Ingen av 

respondenterna uppgav en “mycket negativ” inställning till smärtskattning av för tidigt födda 

barn (se figur 2). 

 

 
Figur 1. Fördelning mellan yrkeskategorier hos respondenterna (n=69). 
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Figur 2. Respondenternas (n=69) inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn.  

 

Som följdfråga till enkätfrågan ”inställning till smärtskattning av förtidigt födda barn” erbjöds 

respondenterna att uppge faktorer som påverkade deras inställning till smärtskattning av 

förtidigt födda barn i form av text, totalt 47 svar erhölls. Vid kategoriseringen av svaren på de 

öppna frågorna kunde sex kategorier av faktorer som påverkade inställningen identifieras:  

x Viljan att undvika smärta/främja välbefinnande. Många respondenter uppgav att de 

smärtskattade för att de för tidigt födda barnen inte skulle behöva ha ont, för att kunna 

smärtlindra adekvat samt för att förebygga smärta. ”Att inte barnet ska lida av vården 

vi utför.” 

x Svårigheter att smärtskatta för tidigt födda barn. Respondenterna fann det svårt att 

smärtskatta de för tidigt födda barnen på grund av de för tidigt födda barnens 

avsaknad av verbal kommunikation, att de för tidigt födda barnen visade otydliga 

tecken på smärta samt dess omognad. ”Svårigheten att göra en bra bedömning 

eftersom de har svagare mer subtila uttryck än de fullgångna barnen.”  

x Smärtskattningsinstrumentet/fysiska reaktioner hos det för tidigt födda barnet. Några 

av respondenterna var positiva till smärtskattningsinstrumentet (ett bra och 

välbehövligt instrument), några var negativa (instrumentet gav inte en helhetsbild, 

tillät individuell tolkning och svårighet att räkna poäng). I kombination med 

smärtskattningsinstrumentet noterades även fysiska reaktioner så som puls- och 

saturationsförändringar av respondenterna vilket respondenterna ansåg ingick i 

helhetsbedömningen av det för tidigt födda barnets välmående. ”Ibland känns det som 

76,90% 

20,30% 

1,40% 1,40% 

Mycket positiv

Lite positiv

Varken positiv eller
negativ

Lite negativ
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om smärtskalor är svåra att applicera, det blir inte en heltäckande bild av 

situationen.”  

x Om smärtfynd resulterar i åtgärd. Några av respondenterna ansåg att bristande gehör 

och åtgärd hos läkarna och sjuksköterskorna gällande upptäckten av fynd av smärta 

hos de för tidigt födda barnen bidrog till mindre positiv inställning till att smärtskatta 

för tidigt födda barn. ”Om jag får gehör eller ej för vad jag ser och förmedlar.”  

x Förstod ej frågan. Ett fåtal av respondenterna uppgav att de ej förstod följdfrågan.  

x Tidsbrist. Om tidsbrist var ett faktum bidrog detta hos några av respondenterna till en 

mindre positiv inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn.  

 

Sjukvårdspersonalens inställning till smärtskattningsinstrumentet N-PASS 

Resultatet visade att majoriteten (n=33) var “lite positiva” till smärtskattningsinstrumentet N-

PASS. Knappt en tredjedel (n=21) var “mycket positiva” till smärtskattningsinstrumentet N-

PASS och tio respondenter var “varken positiva eller negativa” till 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Resterande 7,2 % var antingen “lite negativa” (n=4) 

eller “mycket negativa” (n=1) till smärtskattningsinstrumentet N-PASS (se figur 3).  

Medianvärdet av inställning till smärtskattningsinstrumentet N-PASS var 2 (“lite positiv”) 

och medelvärdet var 2,5 (se tabell 1). 

 

 
Figur 3. Respondenternas (n=69) inställning till smärtskattningsinstrumentet N-PASS. 
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Som följdfråga erbjöds respondenterna att svara på vad de trodde påverkade deras inställning 

till smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Femtio svar erhölls och kategoriserades in i sju 

kategorier:  

x Instrumentet är missvisande eller svårtolkat. Respondenterna uppgav att 

smärtskattningsinstrumentet inte var individanpassat, att det behövde kompletteras 

samt att det var svårt att använda. ”Alltid svårt med skalor, alltid något barn som inte 

passar riktigt in på det man vill åt/beskriva/uppnå.” 

x Instrumentet fungerar väl. Respondenterna ansåg att smärtskattningsinstrumentet var 

strukturerat samt lätt att använda delvis på grund av att det fanns en mall att utgå ifrån. 

”Den ger ett verktyg att påvisa smärta och att alla har samma skattningsmall.” 

x Instrumentet är inte lämpligt för smärtskattning av för tidigt födda barn. 

Respondenterna tyckte det var svårt att använda smärtskattningsinstrumentet vid 

smärtskattning av för tidigt födda barn då instrumentet tog för lite hänsyn till dessa 

barns tecken på smärta. ”Lite hänsyn till det underburna barnets tecken på 

känslighet/smärta.” 

x Problem vid poängsättning. Personalen uppgav exempel på problematik vid 

poängsättning; att vissa smärtreaktioner inte gav poäng, att antal poäng kunde variera 

kraftigt under kort tid samt att poängen kunde stämma in på annat än smärta. ”Det 

täcker inte hela spektrat av hur vi upplever att barnen har ont. Vi kan ibland se att ett 

barn har ont men det går inte att poängsätta enligt N-PASS. Ett barn kan vara så 

svullet att det inte kan röra sig till exempel och det måste ju göra mycket ont. Men det 

samlar inga poäng. Så N-PASS täcker inte allt.” 

x Svårt att smärtskatta för tidigt födda barn. Några av respondenterna ansåg att det var 

svårt att tolka beteende och läsa av de för tidigt födda barnen samt att det i många fall 

var svårt att avgöra om reaktionen var en smärtreaktion eller en normal reaktion. ”Kan 

vara väldigt svårt eftersom man inte vet om barnet blir upprört på grund av att man 

rör de eller att det faktiskt gör ont. Barnen kan bli ledsna över att man väcker dem, 

eller till exempel att de är hungriga…” 

x Om smärtfynd resulterar i åtgärd. Några av respondenterna uppgav att inställningen 

till smärtskattningsinstrumentet N-PASS blev mindre positiv om responsen vid 

registrerade smärtpoäng uteblev. ”Ibland känns det som om man bara bekräftar att 

barnet har ont, men man gör inte något åt det.” 

x Förstod ej frågan. Ett fåtal av respondenterna uppgav att de ej förstod följdfrågan.   
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Skillnader mellan utbildningsnivå och inställning till smärtskattning samt 
smärtskattningsinstrumentet N-PASS 

Resultatet visade att inställningen till smärtskattning av för tidigt födda barn varierande något 

mellan yrkeskategorierna. Medianvärdet gällande inställningen till smärtskattning av för tidigt 

födda barn var för barnskötare/undersköterskor 1 (min-värde 1- max-värde 4), för 

grundutbildade sjuksköterskor 1 (1-3), specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor 1 (1-2) 

och för läkare 1 (1-2) (se tabell 1). Kruskal-Wallis H-test påvisade ingen signifikant skillnad 

mellan respondenternas utbildningsnivå och inställning till smärtskattning av för tidigt födda 

barn χ²(3, N=69) =0,384, p=0,943 eller mellan respondenternas utbildningsnivå och 

inställningen till smärtskattningsinstrumentet N-PASS χ²(3, N=69) =4,976, p=0,174.  

 
Samband mellan antalet yrkesverksamma år inom neonatalvård och inställningen till 
smärtskattning samt smärtskattningsinstrumentet N-PASS 

Medianvärdet gällande inställningen till smärtskattningsinstrumentet N-PASS var för 

barnskötare/undersköterskor 2 (min-värde 1- max-värde 4), för grundutbildade 

sjuksköterskorna 2 (1-3), för specialistutbildade sjuksköterskorna/barnmorskor 2 (1-4) och för 

läkare 2 (2-5) (se tabell 1). Spearmans rangkorrelationstest påvisade inget samband mellan 

respondenternas antal yrkesverksamma år inom neonatalvård och inställningen till 

smärtskattning av för tidigt födda barn (rs=-0,003, N=69, p=0,978) eller antal år 

respondenterna hade arbetat inom neonatalvård och deras inställning till 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS (rs=-0,085, N=69, p=0,488). Av de 69 respondenter som 

deltog i studien var antalet yrkesverksamma år inom neonatalvård varierande, från tre 

månader upp till 39 år. Medelvärdet för antalet yrkesverksamma år inom neonatalvård var 

13,29 år och medianvärdet var 12 år. 
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Tabell 1. Antal respondenters inställning till smärtskattning respektive N-PASS. 
 

 

Inställning till smärtskattning  Inställning till N-PASS  

 1 

 ”Mycket 

positiv” 

2 

”Lite 

positiv” 

3 

”Varken 

eller” 

4 

”Lite 

negativ” 

5 

”Mycket 

negativ” 

Median 

Medel 

Min/Max 

1  

”Mycket 

positiv” 

2 

”Lite 

positiv” 

3 

”Varken 

eller” 

4 

”Lite 

negativ” 

5 

”Mycket 

negativ” 

Median 

Medel 

Min/Max 

Barnskötare/ 
undersköterska 

n=40 

30 9  1  1 

1,3 

1-4 

15 18 4 3  2 

1,88 

1-4 

Grundutbildad 
sjuksköterska 

n=8 

6 1 1   1 

1,38 

1-3 

1 4 3   2 

2,25 

1-3 

Specialistutbildad 

sjuksköterska 

n=16 

13 3    1 

1,19 

1-2 

5 8 2 1  2 

1,94 

1-4 

Läkare 

n=5 

4 1    1 

1,2 

1-2 

 3 1  1 2 

2,8 

2-5 

Totalt 

n=69 

53 14 1 1  1 

1,28 

1-4 

21 33 10 4 1 2 

2,5 

1-5 

 
 
 
DISKUSSION  
 

I föreliggande studie framkom det att majoriteten av sjukvårdspersonalen på en 

neonatalavdelning var mycket positiva till att smärtskatta för tidigt födda barn samt något 

mindre positiva till det smärtskattningsinstrument som användes på neonatalavdelningen, N-

PASS. Gruppskillnadsanalysen visade ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och 

inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn respektive inställning till 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Sambandsanalysen visade inget signifikant samband 

mellan antalet yrkesverksamma år inom neonatalvård och inställningen till smärtskattning 

samt smärtskattningsinstrumentet N-PASS. 
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Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att majoriteten av sjukvårdspersonalen hade en mycket positiv 

inställningen till att smärtskatta för tidigt födda barn. Faktorer som personalen beskrev 

påverka sjukvårdspersonalens inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn var bland 

annat att det fanns svårigheter att smärtskatta för tidigt födda barn samt att olika fysiska 

reaktioner hos barnet påverkade inställningen. Enligt Grunau och medarbetare (1998) kan 

smärtskattning utföras genom att identifiera beteendeförändringar hos de för tidigt födda 

barnen. För att kunna se tecken på smärta hos för tidigt födda barn kan det krävas god 

utbildning och tidigare erfarenhet då ett för tidigt fött barn i många fall kan ha svårare att 

tydligt visa dessa förändringar. Detta kan vara en av anledningarna till att sjukvårdspersonalen 

angav svårigheter med att skatta för tidigt födda barn samt att inställningen till att smärtskatta 

kunde variera beroende på vilka reaktioner barnet visade.  

 

En annan faktor som beskrevs påverka inställningen av smärtskattning av för tidigt födda barn 

och som ansågs viktigt hos sjukvårdspersonalen var främjande av välbefinnande och 

undvikande av smärta. Detta kan sättas i likhet med Lindhs och Lundqvists (2013) påstående 

om att målet i första hand ska vara att undvika smärta vid god omvårdnad. Dessa faktorer kan 

tyda på att sjukvårdspersonalen i den aktuella studien var måna om att barnen skulle utsättas 

för så lite smärtsamma stimuli som möjligt och att de då, utifrån målet att minska 

smärtsamma stimuli, samt för att smärtlindra i tid, var mer villiga att kontinuerligt utföra 

smärtskattning. Smärtskattning och smärtlindring är en mycket viktig del i omvårdnaden av 

de för tidigt födda barnen. Dels för att optimera tillfrisknande och tillväxt (Socialstyrelsen, 

2004a) men också i förebyggande syfte då tidigare studier presenterat resultat som påvisar att 

smärta hos barn på lång sikt kan bidra till en ökad risk att utveckla beteendestörningar 

och/eller emotionella problem (Anand & Scalzo, 2000). Om intresset för att smärtskatta de för 

tidigt födda barnen minskar eller uteblir hos sjukvårdspersonalen skulle detta kunna leda till 

en minskad frekvens av utförd smärtskattning. Vidare skulle en minskad frekvens av 

smärtskattning kunna bidra till en ökad risk att ej upptäcka smärta hos de för tidigt födda 

barnen. I ett längre perspektiv kan då en risk föreligga att barnen utsätts för och upplever mer 

smärta än vad som är ofrånkomligt. Då smärta i barndomen kan öka risken för att utveckla 

psykiska besvär (Anand & Scalzo, 2000) kan det förutom försämrad hälsa hos individen, det 

för tidigt födda barnet, även vara en ekonomisk förlust för samhället då psykisk ohälsa i de 

flesta fall kräver stora vårdresurser och kostnaden således blir omfattande för samhället 
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(Socialstyrelsen, 2004b). Detta talar för att frekvent utföra smärtskattning, upptäcka smärta 

samt smärtlindra under vårdtiden på en neonatalavdelning.  

 

Variation mellan de olika yrkeskategorierna och inställning till smärtskattning av för tidigt 

födda barn påträffades i resultatet av den deskriptiva analysen. Analysen visade att läkare och 

specialistutbildade sjuksköterskor/barnmorskor möjligen tenderade att var mer positivt 

inställda till att smärtskatta, jämfört med barnskötare/undersköterskor och grundutbildade 

sjuksköterskor. I likhet med vad Asadi-Noghabi och medarbetare (2014) skriver så kan mer 

och djupare kunskap om smärtbehandling, smärta och smärtpåverkan hos barn leda till en 

ökad förståelse och en mer positiv inställning till smärtskattning av för tidigt födda barn. Den 

deskriptiva analysen visade således att personalens utbildningsnivå spelade roll. Till denna 

konklusions motsats visade föreliggande studies gruppskillnadsanalys att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivå, inställning till att smärtskatta för tidigt födda 

barn samt inställning till smärtskattningsinstrumentet N-PASS.  Detta skulle kunna förklaras 

genom att antalet respondenter i svarsgruppernas olika yrkeskategorier varierade kraftigt i 

föreliggande studie och skulle därmed kunna vara en bidragande effekt till att respektive 

grupp inte kom till sin rätt i skillnadsanalysen. 

 

I sambandsanalysen mellan inställning till smärtskattning, N-PASS och år av yrkeserfarenhet 

inom neonatalvård visade resultatet inget samband. Antalet yrkesverksamma år inom 

neonatalvård påverkade inte inställningen till smärtskattning av för tidigt födda barn eller 

inställningen till smärtskattningsinstrumentet N-PASS. En möjlig förklaring till att antalet 

verksamma år inom neonatalvården inte påverkar inställningen skulle kunna vara att man har 

lyckats rekrytera sjukvårdspersonal med stort intresse för patientgruppen och den vård som 

patientgruppen kräver. När sjukvårdspersonalen besitter ett stort intresse för att vårda för 

tidigt födda barn tros även inställningen påverkas positivt gällande smärtskattning av för tidigt 

född barn samt smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Den stora spridningen samt det höga 

medianvärdet av år av yrkeserfarenhet inom neonatalvård hos sjukvårdspersonalen skulle 

kunna styrka ovanstående hypotes, då sjukvårdspersonal har valt att stanna kvar på 

avdelningen under en lång tid. Detta skulle kunna tolkas som att intresset för den typ av vård 

som bedrivs på en neonatalavdelning är stort bland sjukvårdspersonalen. 
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Den generella inställningen hos sjukvårdspersonalen till smärtskattningsinstrumentet N-PASS 

var “lite positiv” då både medianvärdet och medelvärdet vid denna mätning var 2,0. Den 

generella inställningen hos personalen till att smärtskatta för tidigt födda barn var “mycket 

positiv” då medianvärdet var 1,0 och medelvärdet var 1,28. Detta visar att inställningen till 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS generellt är mindre positiv jämfört med inställningen till 

smärtskattning. Då barn har svårt att förmedla och uttrycka smärta på grund av omognad 

(Lindh & Lundqvist, 2013) kan smärtskattningen försvåras för personalen. Barnens 

individuella tecken på att något är “fel” kan variera kraftigt mellan individ, tid och process 

(Grunau et al., 1998; Heiderich et al., 2015). Om vården av barnet i möjligaste mån utförs av 

samma vårdgivare kommer detta med fördel att underlätta smärtskattning. Enligt 

omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1991) skapas då en ökad relation mellan barnet 

och vårdgivare vilket anses vara fördelaktigt. Vid en nära relation är det lättare för 

vårdtagaren att tillfredsställa barnets behov, genom att snabbare kunna tyda tecken och 

avvikande beteende hos barnet. Smärtbehandling och andra nödvändiga åtgärder kan då mer 

skyndsamt påbörjas. En bra omvårdnad grundas i att barnet ska ha goda förutsättningar 

gällande tillfredsställda behov. Det finns enligt Henderson (1991) 14 omvårdnadsdelar som 

berör de viktiga basala punkterna i människans behov. I sjuksköterskans profession ingår 

omvårdnadsansvar av patienten i vilket dessa 14 punkter ofta är centrala. I omvårdnaden av 

ett för tidigt fött barn måste således sjuksköterskan se till att omgivningen är anpassad till 

barnet och att den vård som utförs är välgrundad och medför fler fördelar än nackdelar. Målet 

med barnets vård på en intensivvårdavdelning är att upprätthålla livsnödvändiga funktioner 

(Socialstyrelsen, 2004a) så som en fullgod ventilation, tillfredsställande kroppstemperatur och 

fullgott energiintag (Henderson, 1991).  

 

Tidigare forskning visar att N-PASS är ett validerat smärtskattningsinstrument som är 

applicerbart på en neonatalavdelning för att smärtskatta för tidigt födda barn (Hummel et al., 

2010). Att undvika smärta är en viktig del i god omvårdad och en adekvat utförd 

smärtskattning ligger till grund för detta. För att kunna utföra en god smärtskattning kan en 

bra och genomarbetad rutin på avdelningen samt ett tillförlitligt och lättanvänt 

smärtskattningsinstrument vara nödvändigt. Sjukvårdspersonalens inställning till att 

smärtskatta samt inställningen till det validerade smärtskattningsinstrumentet N-PASS var 

mestadels positiv. Resultatet i föreliggande studie fann faktorer som påverkade 

sjukvårdspersonalens inställning till N-PASS, bland annat framkom det att instrumentet kunde 
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uppfattas som missvisande och svårtolkat och att det tog för lite hänsyn till det för tidigt födda 

barnet omogenhet och således inte lämpade sig som smärtskattningsinstrument. Detta skulle 

kunna bero på för lite kunskap hos personalen gällande smärtskattning (Asadi-Noghabi et al., 

2014) samt bristande tydlighet gällande hur smärtskattningsinstrumentet N-PASS ska 

användas. En del av personalgruppen ansåg att N-PASS fungerade väl i 

smärtskattningssammanhang vilket stämmer överens med vad tidigare forskning visar 

(Hummel et al., 2010). De spridda angivna faktorerna skulle kunna bero på eventuell tidigare 

erfarenhet av andra mätinstrument, kunskapsnivå gällande smärta och smärtskattning samt 

tolkning av webbenkätfrågan. Ur sjukvårdspersonalens synvinkel talar resultatet för att 

smärtskattningsinstrumentet N-PASS ej är optimalt vid smärtskattning av för tidigt födda 

barn. Därför är mer forskning inom området önskvärt för att smärtskattning av för tidigt födda 

barn ska kunna ske på ett mer objektivt sätt.  

 

Metoddiskussion 

En pilotstudie genomfördes för att identifiera eventuella brister i webbenkätens utformning. 

Relaterat till låg svarsfrekvens och otydliga svar ändrades webbenkäten som ämnade besvara 

föreliggande studies syfte. Ändringarna innebar att webbenkäterna kunde fyllas i flera gånger 

per dator, endast ett svar per fast fråga godkändes samt att muntliga och skriftliga påminnelser 

löpte under tiden då webbenkäten var tillgänglig. Perioden då webbenkäten var tillgänglig 

förlängdes från pilotstudiens tre dagar till 14 dagar. En högre svarsfrekvens erhölls vid 

genomförandet av föreliggande studie jämfört med pilotstudien vilket ansågs positivt. Dock 

upptäcktes det vid analyseringen av föreliggande studies resultat att det hade varit till studiens 

fördel om alla frågor förutom de “öppna svaren” hade vart obligatoriska att fylla i för att 

kunna gå vidare till nästa fråga. På grund av icke fullständigt ifyllda enkäter och således icke 

uppfyllda inklusionskriterier fick två enkäter uteslutas från analyseringen vilket gjorde att 

svarsfrekvensen sjönk från 71 till 69.  

 
Enkätens frågor ansågs uppfylla sitt syfte vid analyseringen, utifrån analys av respondenternas 

svar besvarades de fyra frågeställningarna samt studiens syfte. Det relativt låga antalet frågor 

ansågs positivt för att inte förlora respondenternas intresse och således undvika avbrytande av 

medverkande i studien. Dock var svarsalternativet på fråga fyra något tvetydig. I den frågan 

ombads respondenterna att uppge hur ofta dom smärtskattade för tidigt födda barn. 

Svarsalternativen som gavs var: “flera gånger per pass, varje pass, vartannat pass, varje vecka, 
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varje månad och aldrig” vilka i efterhand inte ansågs lämpliga. “Varje pass” och “varje 

månad” kan teoretiskt sätt innebära samma sak om respondenten till exempel jobbar deltid 

och således bara besöker avdelningen fåtalet gånger varje månad. Om studien ämnas 

replikeras rekommenderas därför att svarsalternativen till fråga fyra enbart baseras på 

tillfällen per pass (till exempel “flera gånger per pass, en gång varje pass, mer sällan än en 

gång per pass, aldrig”) och därmed inte baseras på kalenderdagar. Detta faktum samt i 

kombination med att mätinstrumentet som användes i studien inte tidigare var beprövad utan 

utformat på egen hand utifrån författarnas kliniska erfarenhet samt aktuell litteratur sänkte 

validiteten och reliabiliteten av studiens mätinstrument. Den interna validiteten bedömdes 

som relativt hög då representationen från respektive arbetsgrupp var representativ i jämförelse 

med hur fördelningen av anställda var på neonatalavdelningen då studien genomfördes. 

Däremot bedömdes den externa validiteten som låg då enbart ett universitetssjukhus 

studerades samt det faktum att bortfallet var relativt stort. Analyseringen av de öppna 

frågornas svar kan ha påverkat studiens reliabilitet då kondenseringarna och kategorierna som 

användes skapades av författarna med inspiration av Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012) samt det faktum att det, på grund av anonymitet, inte gick att i efterhand kontakta 

respondenterna för att bekräfta eller dementera om svaret uppfattats korrekt. Därmed förelåg 

viss risk för feltolkning av svaren och således även resultatet. 

 

Författarna valde att distribuera webbenkäten via en länk som nådde de förväntade 

respondenterna på deras arbetsmail. Positiva aspekter var att webbenkätinstrumentet var gratis 

samt att den nådde hela personalgruppen. Negativa aspekter var att det kan uppfattas mindre 

personligt att få ett email i jämförelse med en enkät i pappersform, vilket kan ha påverkat 

svarsfrekvensen negativt. Det var också svårt att veta om sjukvårdspersonalen läste sin email 

kontinuerligt och således hade möjlighet att upptäcka utskicket av webbenkäten. Det faktum 

att emailet nådde alla i personalgruppen betydde att även tjänstlediga, sjukskrivna, 

semesterfirande och andra icke-närvarande anställda också fick utskicket om studien till deras 

arbetsmail. Samtliga mottagare av emailet räknades med och det relativt stora bortfallet kan 

till viss del bero på begränsad möjlighet att komma åt emailet och medverka i studien, om 

anställd sjukvårdspersonal av någon anledning inte jobbade på avdelningen under de två 

veckorna då webbenkäten var tillgänglig. Om studien ämnas replikeras bör webbenkäten 

enbart nå ut till sjukvårdspersonal som är närvarande på avdelningen under den perioden 

webbenkäten ämnas vara öppen.  
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Deltagandet var frivilligt, respondenternas svar var anonyma och behandlades enligt god sed, 

det vill säga att de icke sammanställda enkätsvaren hemlighetshölls för utomstående. Då 

sjukvårdspersonalen skattade sin inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn, 

påverkades inte de för tidigt födda barnen på individnivå. Enbart den generella inställningen 

hos sjukvårdspersonalen till att smärtskatta samt inställningen till smärtskattningsinstrumentet 

N-PASS undersöktes. Inga extra åtgärder eller extra smärtsamma procedurer utfördes på 

barnen för att personalgruppen skulle kunna genomföra ifyllning av webbenkäten.  

 

Dataanalysprogrammet SPSS ansågs vara lämpligt då deskriptiva, skillnads- och 

sambandsanalyser genomfördes. Val av lämpliga analytiska statistikmetoder gjordes baserat 

på hur många grupper som skulle jämföras och vilken typ av jämförelse som skulle göras. 

Den ena jämförelsen var en sambandsanalys, där svarsalternativ var utformade i ordinalskala, 

varpå Spearmans korrelationstest användes. Den andra jämförelsen var en skillnadsanalys 

mellan tre oberoende grupper. Även i denna analys var aktuella frågors svarsalternativ 

ordinalskala och användning av Kruskal Wallis H test ansågs vara mest lämplig (Polit & 

Beck, 2012). Innehållsanalysen som gjordes med inspiration av Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) ansågs vara fördelaktig vid analys av svaren på de öppna frågorna då 

kondensering och kategorisering kunde förtydliga och exemplifiera de resultat som 

framkommit i föreliggande studie.  

 

Slutsats 

Studiens resultat tyder på att sjukvårdspersonalen på den studerade neonatalavdelningen har 

en övervägande positiv inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn samt en något 

mindre positiv inställning till smärtskattningsinstrument N-PASS. Önskvärt är att fortsatt 

forskning bedrivs för att finna objektiva smärtskattningsinstrument som på ett adekvat sätt 

tolkar de för tidigt födda barnen. Detta för att i sin tur kunna utföra en adekvat smärtskattning 

och utifrån det erbjuda optimal och individanpassad smärtlindring. 
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BILAGA 1. N-PASS 
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BILAGA 2. WEBBENKÄT  

 

Webbenkät: smärtskattning av för tidigt födda barn 
 

1. Hur många år har du arbetat inom neonatalvård?  

* ÖPPET SVAR  

 

2. Vad arbetar du som?  

* Inget av nedanstående alternativ 

* Läkare 

* Barnskötare/undersköterska 

* Grundutbildad sjuksköterska 

* Specialistutbildad sjuksköterska/barnmorska, om ja vilken/vilka vidareutbildningar har du 
studerat? 

 

3. Ingår smärtskattning av för tidigt födda barn i ditt arbete? 

* Ja 

* Nej  

 

4. Hur ofta smärtskattar du för tidigt födda barn?  

* Flera gånger per pass 

* Varje pass 

* Vartannat pass 

* Varje vecka 

* Varje månad 

* Aldrig 
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5. Hur är din inställning till att smärtskatta för tidigt födda barn?  

* Mycket positiv 

* Lite positiv 

* Varken positiv eller negativ 

* Lite negativ 

* Mycket negativ 

 

6. Vad påverkar din inställning till smärtskattning av för tidigt födda barn?  

* ÖPPET SVAR 

 

7. Smärtskattar du för tidigt födda barn med hjälp av smärtskattningsinstrumentet N-PASS?  

* Ja 

* Nej  

 

8. Vad är din inställning till smärtskattningsinstrumentet N-PASS?  

* Mycket positiv 

* Lite positiv 

* Varken positiv eller negativ  

* Lite negativ 

* Mycket negativ 

 

9. Vad påverkar din inställning till N-PASS?  

* ÖPPET SVAR 
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BILAGA 3. PÅMINNELSE 
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BILAGA 4. INFORMATIONSBREV 
 

 
 


