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SAMMANFATTNING  

Nyckelord: Smärta, smärtskattning, barn, attityder, kunskap 

 

Bakgrund: Studier visar att sjuksköterskor ofta underskattar barns smärta. Vid omvårdnad av 

barn med smärta bör självskattning vara förstahandsvalet vid smärtskattning. Smärtskattning 

och dokumentation är sjuksköterskans ansvar, därför behöver sjuksköterskor utbildning och 

riktlinjer för att förbättra smärtbehandlingen för barn och ungdomar.   

Syfte: Syftet var att kartlägga sjuksköterskors attityder och kunskaper gällande smärta hos 

barn och ungdomar på en pediatrisk akutvårdsavdelning. Ytterligare ett syfte var att se om en 

intervention kan påverka sjuksköterskornas attityder och kunskaper samt 

smärtskattningsfrekvens. 

Metod/design: En kvantitativ kvasiexperimentell studie utfördes. En enkät besvarades av 30 

sjuksköterskor före och efter en intervention, vilken innebar ett deltagande i en utbildning om 

barns smärta och användning av smärtskattningsinstrument. Vid utbildningen utformades 

även riktlinjer gällande smärtskattning på avdelningen. 

Resultat: När användandet av smärtskattning värderades i en femgradig betygsskala fick 

sjuksköterskorna högre medelbetyg efter interventionen jämfört med innan (1,69 vs 2,5; 

p=0,049). Ingen signifikant förändring kunde påvisas gällande sjuksköterskornas attityder och 

kunskaper. 

Slutsats: Smärtskattningsfrekvensen blev signifikant högre efter en intervention med 

evidensbaserat utbildningsmaterial och utformning av riktlinjer för smärtskattning. Ingen 

skillnad hittades mellan bakgrundsfaktorer och attityd- och kunskapsformuläret. 

Sjuksköterskorna på avdelningen behöver fortsätta arbeta för att riktlinjerna kring 

smärtskattning följs och uppdateras utifrån forskning och kliniska erfarenheter.  

 

	  
	   	  
	   	  



	  

ABSTRACT 

Keywords: Pain, pain measurement, children, attitudes, knowledge 

 

Background: Studies show that nurses often underestimate children´s pain. Self-report should 

be the standard when caring for a child with pain. Pain measurement and documentation is the 

nurse´s responsibility, therefore pediatric nurses need education and established guidelines to 

improve pediatric pain management. 

Aim: The aim was to survey nurse`s knowledge and attitudes regarding pain in children and 

adolescents in an pediatric ward. Another aim was to investigate if an intervention could 

affect nurse’s knowledge and attitudes towards children`s pain, as well as the frequency of 

pain measurement. 

Method: A quantitative and quasi-experimental study was conducted. A questionnaire was 

handed out to 30 nurses before and after an intervention regarding pain in children. During the 

intervention the nurses learned how to use validated pain measurement-tools and guidelines 

regarding pain measurement was formed.  

Results: The use of pain measurement-tools were evaluated in a five-point rating scale, the 

nurses got higher average points after the intervention than before (1.69 vs 2.5; p=0,049). No 

significant change was found regarding nurses' attitudes and knowledge. 

Conclusion: The frequency of pain measurement was significantly higher after an intervention 

with evidence based training and development of guidelines for pain measurement. No 

difference was found between background information and the answers to the questionnaire. 

Nurses on the ward have to continue the evaluation of pain measurement and the guidelines 

based on research and experiences.  
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Definition av smärta 

 

Smärta är i grunden ett varningssystem som signalerar fara eller risk för fara och gör oss 

uppmärksamma på att vi måste skydda oss eller fly (Fredenberg, Vinge, & Karling, 2015). 

Smärta definieras som en obehaglig emotionell och sensorisk upplevelse. Upplevelsen av 

smärta orsakas av en vävnadsskada eller vid en hotande vävnadsskada. Begreppet smärta är 

subjektivt och personligt och kan aldrig till fullo förstås av andra eller jämföras mellan 

individer (IASP, 1979).	   Smärta är en vanlig orsak till att föräldrar söker vård för sitt barn, 

därför är smärta ett vanligt förekommande symtom på såväl barnakutmottagningar som på 

barnavdelningar. Hur ett barn reagerar på smärta är individuellt och beror på vilka tidigare 

erfarenheter barnet har och graden av rädsla och oro. Barn kan uppleva smärta starkare än 

vuxna (Olsson & Jylli, 2001). 

 

Den sensoriska (nociceptiva) smärtan uppstår genom att smärtimpulser går från det skadade 

området till centrala nervsystemet (CNS). När signaler skickas till CNS går även signaler till 

smärtcentrat i hjärnan där en upplevelse skapas, den emotionella smärtupplevelsen. Långvarig 

och/eller upprepad smärta sätter permanenta spår i barnets omogna nervsystem och kan där 

till och med leda till celldöd. Barn utvecklar tidigt ett smärtminne vilket kallas sensitisering 

(Olsson & Jylli, 2001). Sensitisering innebär att för varje smärtimpuls som skickas in till 

CNS, skickas en ännu starkare signal vidare till smärtcentrat i hjärnan. Om detta fortgår 

skapar slutligen alla inkommande impulser smärtsamma upplevelser hos barnet. Även sådant 

som i vanliga fall inte skulle upplevas som smärtsamt, tillexempel lätt beröring eller 

muskelspänningar (Lidbäck, 1999). Akut smärta hos barn leder till en ökad frisättning av 

stresshormoner. Om denna frisättning inte bryts skapas ett katabolt tillstånd i kroppen som 

påverkar barnets immunförsvar. Sårläkningen blir försämrad, skador kan förvärras och barnet 

drar lättare på sig infektioner. Detta i sin tur kan leda till ett ökat lidande för barnet, förlängd 

sjukdomstid, förlängd vårdtid och i vissa fall även till ökad dödlighet (Ljungman & Karling, 

2002). 
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1.2 Smärtskattning/smärtbedömning 

 

I litteraturen görs skillnad mellan smärtbedömning (pain assessment) och smärtskattning (pain 

measurment). En smärtskattning där intensiteten av smärtan bedöms är en del av den 

sammansatta smärtbedömningen. Flera faktorer vägs samman i smärtbedömningen, såsom 

barnets beteende, sinnesstämning, psykiska och fysiska reaktioner, liksom smärtans karaktär 

och lokalisation. Det betyder att sjuksköterskan måste väga samman dessa delar för att få en 

helhetsuppfattning om barnets smärta (Ljungman & Karling, 2002; Olsson & Jylli, 2001). 

 

Vid två års ålder har den språkliga förmågan att uttrycka smärta verbalt utvecklats hos de 

flesta barn (Dubois, Bringuier, Capdevilla & Pry, 2008). Trots detta uttrycker barnet sällan 

smärta spontant. Sjuksköterskans uppgift blir att aktivt eftersöka tecken på smärta och att 

fråga barnet om hen upplever någon smärta (Dubois, Bringuier, Capdevilla & Pry, 2008; 

Mattsson, Forsner & Arman, 2011; Olsson & Jylli, 2001). Två intervjustudier gjorda i Finland 

med barn 4-11 år visar att även mindre barn har förmåga att berätta och beskriva sina 

smärtupplevelser på ett nyanserat sätt, bara de ges tillfälle och tillräckligt med tid 

(Kortesluoma & Nikkonen, 2004; Kortesluoma & Nikkonen, 2006). 

 

Studier har visat att barns smärta ofta underskattas av sjuksköterskor (Karling, Renström & 

Ljungman, 2002; Khin Hla et al, 2014). Självskattning bör därför användas i första hand vid 

bedömning av barns smärta och när detta inte är möjligt kan föräldrarna hjälpa till. Det råder 

enighet om att självskattning är det optimala för barn liksom för vuxna. Om barnet inte själv 

har möjlighet att vara delaktig har föräldrarnas skattning visat sig ligga nära barnets egen 

skattning, medan sjuksköterskorna ofta skattade barnens smärta mycket lägre (Khin Hla et al, 

2014). På mindre än hälften av Sveriges barnavdelningar genomförs enligt Karling, Renström 

och Ljungman (2002) någon form av regelbunden smärtbedömning. Twycross, Forgeron och 

Williams (2015) beskriver att sjuksköterskor många gånger förlitar sig mer på barns beteende 

vid smärtbedömning och i liten utsträckning använder sig av smärtskattningsinstrument, vilket 

kan vara en orsak till att smärta underbehandlas, då barn som inte tydligt ger uttryck för 

smärta ofta hamnar i skymundan. Enligt Vael & Whitted (2014) innebär hög arbetsbelastning 

ofta ett hinder för att sjuksköterskor ska smärtskatta barnen med någon form av 

smärtskattningsinstrument. Det anses ta tid och det kan upplevas svårt att förstå hur det ska 

utföras. Simons och Macdonald (2004) har visat att ett stort hinder för användandet av 

smärtskattningsinstrument är bristande kunskap.  Simons och Moseley (2009) har funnit att 
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smärtskattning oftare utförs då smärta ingår som en del i observationslistan i patientens 

journal som regelbundet används och uppdateras. 

 

1.3 Barns smärtbeteende 

 

Barn ger uttryck för smärta på olika vis beroende på barnets utvecklingsnivå, barnets 

individuella beteendemönster och temperament, samt beroende på vilken typ av smärta barnet 

utsätts för (Olsson & Jylli, 2001). Gemensamt för alla barn är att de signalerar smärta via 

kroppshållningen (Wennström & Bergh, 2008; Olsson & Jylli, 2001). Mindre barn signalerar 

ofta med hela kroppen medan äldre barn och tonåringar får en stelare kroppshållning och blir 

mer passiva och kan ofta ses ligga med uppdragna knän (Olsson & Jylli, 2001; Wennström & 

Bergh, 2008). Om smärta inte aktivt eftersöks finns det en risk att sjuksköterskan inte 

uppmärksammar smärtan hos de barn som reagerar genom inaktivitet (Olsson & Jylli, 2001). I 

en studie gällande postoperativ smärtlindring visade det sig att de yngre barnen var mycket 

bättre smärtlindrande än de äldre, vilket författarna relaterar till att de yngre barnen ofta 

signalerade smärta tydligare och att sjuksköterskorna förväntade sig att de äldre barnen själva 

skulle säga till när de hade ont (Simons & Moseley, 2009). Ansiktsuttrycket är det som 

tydligast visar att barnet har ont. Påverkan på vitalparametrar, såsom ökad andningsfrekvens, 

nedsatt syresättning och ökad puls kan vara tecken på smärta, men dessa tecken är oftast inte 

lika pålitliga som barnets fysiska beteendemönster (Olsson & Jylli, 2001). 

 

1.4 Smärtskattningsskalor 
 

Användande av en vedertagen smärtskattningsmetod bidrar till en kontinuerlig smärtskattning 

och en tydligare dokumentation. Riktlinjer gällande vilka skalor som ska användas skapar 

enighet och gör det lättare för personalen att tillämpa och för ny personal att lära sig (Simons 

& Macdonald, 2004). I USA har en multidisciplinär expertpanel gått igenom aktuell forskning 

i syftet att formulera nationella evidensbaserade riktlinjer för behandling av postoperativ 

smärta. De betonar att ett validerat smärtskattningsinstrument måste användas för att kunna 

avgöra om patienten får en adekvat smärtlindring och för att kunna följa upp och revidera 

patientens vårdplan (Chou et al, 2016). Det finns olika smärtskattningsskalor utvecklade för 

patienter i olika ålderskategorier, men det är viktigt att tänka på att utvecklingsnivå och 

förmåga att förstå instrumenten kan variera mellan barn i samma ålderskategori. Därför måste 
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sjuksköterskan själv göra en bedömning om vilket instrument som passar den aktuella 

patienten (Olsson & Jylli, 2001). 

 

1.4.1 FLACC 

 

Det finns flera validerade smärtskattningsskalor. Face, Legs, Activity, Cry and Consolability 

(FLACC) är en beteendeskala som är validerad att använda till barn från noll till sju år och till 

andra barn som av någon anledning inte själva kan förmedla sin smärta verbalt (Fredenberg, 

Vinge & Karling, 2015). Barnet observeras under en tid och poängsätts efter ett protokoll. Ju 

högre poäng desto mer smärta. Den som smärtskattar barnet tittar på barnets ansiktsuttryck, 

benrörelser, aktivitetsgrad, gråt och tröstbarhet (Olsson & Jylli, 2001). Fördelen med FLACC-

skalan jämfört med andra beteendeskalor är att den upplevs lätt att använda, kan användas på 

alla olika typer av vårdinrättningar och kan jämföras med skalor graderade 0-10. Den har på 

grund av att den är minimalt tidskrävande visat sig särskilt användbar på akuta 

vårdavdelningar (Voepel-Lewis, Zanotti, Dammeyer & Merkel, 2010; Crosta, Ward, Walker 

& Peters, 2014) FLACC-skalans reliabilitet och validitet är god och väl dokumenterad 

(Crosta, Ward, Walker & Peters, 2014; Voepel-Lewis,  Zanotti, Dammseyer & Melker, 2010). 

 

1.4.2 FPS-R 

 

Faces Pain Scale-revised (FPS-R) kan användas till barn mellan fyra och tolv år. Skalan består 

av sex ansikten, där det första ansiktet till vänster är neutralt och beskriver ingen smärta och 

ju längre åt höger desto starkare smärta. Ansiktena är poängsatta 0, 2, 4, 6, 8 och 10 där 10 är 

starkast smärta (Olsson & Jylli, 2001). Små barn tenderar ofta att peka på ytterligheterna, 0 

eller 10. Det kan vara fördelaktigt att försöka göra skalan mer personlig för barnet genom att 

prata om smärta med barnet innan, till exempel fråga om barnet upplevt någon stark smärta 

tidigare. Detta visar dels om barnet förstår vad ordet smärta innebär och dels kan barnet 

lättare relatera till någonting, vilket kan underlätta vid skattningen. Ordvalet är viktigt och 

måste anpassas efter barnets utvecklingsnivå (Drendel, Kelly & Ali, 2011). Andra 

ansiktsskalor har utformats för att passa yngre barn, men bekymmer har uppstått då några av 

skalorna visar känslouttryck, som till exempel glada ansikten som betyder ingen smärta. Ett 

smärtfritt barn är inte alltid ett glatt ansikte och har visat sig skapa förvirring. Detsamma 

gäller skalor där det visas ansikten som gråter (Belville & Seupaul, 2005). 
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1.4.3 VAS 

 

Visuell Analog Scale (VAS) kan användas från sex års ålder och uppåt. Skalan har en tio cm 

lång linje och i vardera sidan finns extremvärdena ingen smärta och värsta tänkbara smärta. 

Barnet flyttar en markör till den plats på skalan som visar bäst hur stark smärtan är. VAS-

skalan är en av de mest beprövade och validerade smärtskattningsskalorna i vuxenvården, 

men kan vara svår för de mindre barnen att förstå. Skalan kan med fördel användas till äldre 

barn och tonåringar (Olsson & Jylli, 2001). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll och utbildningsbehov  

  

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor ska 

sjuksköterskan bedöma barns och ungdomars omvårdnadsbehov och tillgodose dessa. 

Sjuksköterskan ska ha fördjupad kunskap och färdigheter inom omvårdnad av barn med 

smärta. Det betonas att sjuksköterskan i första hand ska prata med barnet och möjliggöra 

optimal delaktighet för barnet och deras familjer och ge barnet och familjen information som 

är anpassad efter utvecklingsnivå och språkförståelse. Detta innebär att sjuksköterskan måste 

ha utvecklat färdigheter att kunna möta varje barn individuellt och på barnets aktuella 

utvecklingsnivå (Swenurse, 2008). Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) har all legitimerad 

vårdpersonal skyldighet att föra journal som ska innehålla uppgifter som är relevanta för att 

optimera en god och säker vård för patienten. Enligt Björvell (2015) är patientjournalen ett 

arbetsredskap som ska vara till hjälp att strukturera patientens omvårdnad och fungerar även 

som ett kommunikationsverktyg mellan vårdpersonal på en avdelning och mellan 

vårdpersonal och patient. Dokumentation av omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar är 

nödvändig för att kunna tillgodose och följa upp patientens behov. 

 

Utbildningsbehovet understryks i nästan samtliga artiklar som berör barns smärta. En ökad 

kunskap om hur och varför smärtskattningsinstrument ska användas är viktiga faktorer som 

påverkar i vilken utsträckning sjuksköterskor skattar barns smärta. Detta har visat sig leda till 

en mer regelbunden smärtskattning och dokumentation (Simons & Macdonald, 2004; Vael & 

Whitted, 2014). Ljungman och Karling (2002) menar att förbättrad smärtbehandling hos barn 

och ungdomar kan åstadkommas bland annat genom att vårdpersonal kontinuerligt utbildas 

för att kunna utföra en adekvat smärtbedömning. Det har i flera studier visat sig att teoretisk 

och praktisk utbildning förbättrat sjuksköterskors kunskap om barns smärta och därmed 



	  
	  

6	  

skapat mer positiva attityder till och förmåga att göra en bättre smärtbedömning, vilket i sin 

tur lett till en mer adekvat smärtbehandling (Habich & Letizia, 2015; Vael & Whitted, 2014; 

Stanley & Pollard, 2013).  

 

1.6 Barnperspektiv och delaktighet 

 

Barnets rätt till information, delaktighet och att ges tillfälle att uttrycka sin åsikt är viktiga 

delar i omvårdnaden på en barnavdelning. Det finns flera organisationer som jobbar för att 

stärka barnets rättigheter, till exempel FN:s barnkonvention och NOBAB. Barns rätt till 

delaktighet tydliggörs även i patientlagen och i kompetensbeskrivningen för 

barnsjuksköterskor ovan. År 1989 antogs FN: s konvention om barns rättigheter. Den består 

av 54 artiklar, men fyra av artiklarna kallas för ”de fyra huvudprinciperna”, vilka ska ligga till 

grund vid tolkning av de övriga artiklarna. De fyra huvudprinciperna (artikel 2,3,6 och 12) 

betonar alla barns lika värde, att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut som rör barn, att 

alla barn har rätt till liv och utveckling, samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och 

få den respekterad (UNICEF, 2016). Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom 

hälso- och sjukvård (NOBAB) är en förening som bildades 1980 som jobbar för att tydliggöra 

barns och ungdomars behov och rättigheter inom hälso- och sjukvården. NOBAB har 

utarbetat 10 standardpunkter utifrån FN:s barnkonvention. Där betonas bland annat att barnet 

och föräldrarna har rätt att få information om vård och behandling. Utifrån denna information 

har de rätt att vara delaktiga i omvårdnaden och de beslut som rör barnets vård (Söderbäck, 

2014).  I den nya patientlagen har barnets rätt till medbestämmande förstärkts. Bedömningar i 

vården ska göras utifrån vad barnet och dess vårdnadshavare uttrycker. Hänsyn bör tas till 

barnets mognadsgrad (SFS 2014:821). Söderbäck (2010) skiljer på ett barnperspektiv och 

barnets perspektiv. Ett barnperspektiv innebär att en vuxen person vill se till barnets bästa och 

barnets perspektiv innebär att barnet ges möjlighet att uttrycka sig utifrån sitt eget perspektiv. 

Både barnperspektivet och barnets perspektiv är viktiga delar i omvårdnaden av det sjuka 

barnet. ”Självskattning innebär att den vuxna individen utgår ifrån barnets perspektiv och 

baserar sina åtgärder på barnets egen upplevelse av smärtan” (Nilsson, 2014, ss. 32). 
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1.7 Teoretisk referensram/begrepp 

 

Henderson (1991) beskriver att människan består av flera aspekter, biologiska, sociologiska, 

psykologiska och andliga. Människan strävar efter självständighet. Alla människor har 

särskilda gemensamma grundläggande behov som behöver uppfyllas för att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Hon beskriver 14 omvårdnadsbehov som är att andas, äta och dricka, kunna 

ändra och inta en behaglig kroppsställning, sova och möjlighet till vila, av- och påklädning, 

hålla sig hel och ren, undvika faror, kunna ge uttryck för känslor och möjlighet att meddela 

sig, utöva religion, arbeta, möjlighet till avkoppling och att kunna lära. Omvårdnadsbehoven 

tillgodoses genom omtänksamhet, respekt och tid för att skapa en bra relation mellan 

sjuksköterska och patient. Under sjukdomstiden hjälper och stöttar sjuksköterskan patienten 

att nå målet för att uppnå hälsa, vilket innebär att patienten ska kunna uppfylla sina behov på 

egen hand, eller att hjälpa patienten till en fridfull död. Hon betonar att alla människor är olika 

och att sjuksköterskan måste vara medveten om att alla har olika strategier för att tillgodose 

sina behov. Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar i samråd med patienten i den mån det är 

möjligt, annars i samråd med familjen. Bara om det är absolut nödvändigt får sjuksköterskan 

gripa in och fatta beslut i patientens ställe. Miljön beskrivs av Hendersson (1991) som de yttre 

förhållanden som påverkar människans liv och förmåga till utveckling. Familjen är en viktig 

del av den miljön.  

 

1.8 Problemformulering 

 

Smärttillstånd av olika slag är ett stort problem bland barn och ungdomar i dagens samhälle 

och är ofta en orsak till att barn söker vård på sjukhus. Upplevelsen av smärta är individuell 

och kan inte jämföras mellan individer. Hos barn kan smärtupplevelsen bli mer intensiv än 

hos vuxna och orsaka ökat lidande, försämrad sårläkning och förlängd sjukdomstid. 

Obehandlad smärta kan även sätta permanenta spår i barnets omogna nervsystem. Barn ger 

sällan spontant uttryck för sin smärta. Att enbart se till barnets beteende har visat sig 

otillräckligt för att göra en adekvat smärtbedömning, då barn som lider i tysthet riskerar att 

misstolkas som smärtfria. Enligt Hendersons omvårdnadsteori ska omvårdnaden ske 

individanpassat och sjuksköterskans ansvar är att ge en säker och god vård i samråd med 

patienten och dennes närstående. Barnets eget perspektiv bör stå i centrum vid en 

smärtbedömning och sjuksköterskan måste skaffa sig en helhetsbild av smärtan, där även en 

mätning av smärtans intensitet ingår. Studier visar att regelbunden smärtskattning inte sker i 
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tillräckligt stor utsträckning trots att detta ligger i sjuksköterskans ansvarsområde. 

Sjuksköterskor som arbetar med barn behöver utbildning i smärtskattning och väl utarbetade 

rutiner för hur smärtbedömningar ska genomföras och dokumenteras. 

 
 
1.9 Syfte 
	  

Syftet var att kartlägga sjuksköterskors attityder och kunskaper gällande smärta hos barn och 

ungdomar på en pediatrisk akutvårdsavdelning. Ytterligare ett syfte var att se om en 

intervention kan påverka sjuksköterskornas attityder och kunskaper samt 

smärtskattningsfrekvens.  

 

1.9.1 Frågeställningar 
 

1. Finns något samband mellan bakgrundsfaktorer och sjuksköterskornas attityder/kunskaper? 

2. Hur såg sjuksköterskornas attityder/kunskaper ut innan interventionen? 

3. Påverkades sjuksköterskornas attityder/kunskaper av interventionen? 

4. Hur såg smärtskattningsfrekvensen ut innan interventionen? 

5. Hur såg smärtskattningsfrekvensen ut efter interventionen? 
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2. METOD 
 

2.1 Design 
 

En kvasiexperimentell design med kvantitativ ansats användes i denna studie. Henricson 

(2012) beskriver att i en kvasiexperimentell studie påverkar forskaren en del av deltagarna på 

ett aktivt vis för att sedan mäta hur det gick för deltagarna i studien. Detta kan också kallas för 

en interventionsstudie, vilket innebär att man försöker påverka arbetsrutiner och samtidigt 

kartlägga orsakssamband mellan de förändrade arbetsrutinerna och den reella vården.  

 

2.2 Intervention 
 

Interventionen utformades utifrån modellen Promoting Action on Research Implementation in 

Health Services (PARiSH). PARiSH är ett verktyg som hjälper till att vägleda och strukturera 

en implementering av forskningsresultat i den kliniska verksamheten. Modellen består av en 

struktur på tre huvudområden, evidens, kontext och facilitering. Det är viktigt att det finns en 

evidensbaserad grund i arbetet som stödjer interventionen. Evidensen måste bygga på 

forskningsresultat av hög kvalitet och även stämma överens med sjuksköterskors 

uppfattningar och behoven hos patienten. Kontexten är den miljö där implementeringen äger 

rum. En optimal kontext innebär en öppen miljö där förändring ses som någonting positivt, 

där patienten står i centrum och det finns ett decentraliserat beslutsfattande. Tydliga och 

engagerade ledare är viktiga för att skapa ett sådant klimat. Det är också viktigt att resurser 

finns för att underlätta införandet av till exempel nya rutiner. Faciliterare är personer som 

leder och underlättar implementeringen. Detta kan vara personer med specifika kunskaper 

och/eller färdigheter som fungerar som underlättare i processen. Ett förändringsarbete tar lång 

tid och det krävs ett långsiktigt arbete (Kitson et al, 2008).  

 

Interventionen har utformats i samråd med avdelningschefen. All vårdpersonal på 

avdelningen och barnakuten blev inbjudna att delta i en utbildning om smärta hos barn och 

ungdomar och smärtskattning, men endast sjuksköterskor och barnsjuksköterskor 

inkluderades i studien.  Riktlinjer, utbildningsunderlag och en smärtbroschyr riktad till barn 

och föräldrar utformades med hjälp av smärtsjuksköterskan på Akademiska barnsjukhuset. 

Detta baserades på aktuell forskning och aktuell litteratur i ämnet barn och smärta. Studiens 

ansvariga valde att använda samma smärtskattningsinstrument som används på Akademiska 
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barnsjukhuset, då många barn samvårdas mellan sjukhusen. Detta kommer att innebära bättre 

kontinuitet för barnen. 

 

En intervention går ut på att göra en insats för att hjälpa människors fysiska och psykiska 

hälsa (Socialstyrelsen, 2016). Studiens ansvariga höll i fem utbildningstillfällen i mindre 

grupper under två veckors tid. Varje utbildningstillfälle var cirka 1,5 timme långt. Innan 

utbildningen startade svarade sjuksköterskorna på den första enkäten ca två veckor efter 

genomförd utbildning besvarar de samma enkät en gång till.  

 

Utbildningstillfället började med en kort introduktion om barn och smärta, för att skapa en 

förståelse för vikten av smärtskattning. Därefter informerades deltagarna vilka 

smärtskattningsskalor som kommer att användas, hur de används i praktiken och varför. 

Information gavs också om smärtbroschyren som vårdpersonalen delar ut till patienter och 

föräldrar som kommer att vara inskriven en längre tid på avdelningen. Utbildningen innehöll 

även en genomgång av riktlinjer. Deltagarna i utbildningen uppmuntrades att komma med 

kommentarer och förslag gällande riktlinjer och broschyr som utformats. 

 

2.3 Urval 
 

Interventionen genomfördes på en barnavdelning/barnakut på ett Mellansvenskt sjukhus där 

barn från 0-18 år vårdas. Alla sjuksköterskor och barnsjuksköterskor som jobbar på 

avdelningen inkluderades i studien.  

 

2.3.1 Bortfall 
 

Innan interventionen erbjöds alla sjuksköterskor (n=38) att delta i utbildningen och studien, 

totalt 30 sjuksköterskor varav 18 sjuksköterskor och 12 barnsjuksköterskor besvarade attityd- 

och kunskapsformuläret före interventionen. Det innebär att bortfallet blev åtta. Efter 

interventionen blev det ett ytterligare bortfall på 13 sjuksköterskor, vilket innebar att totalt 17 

sjuksköterskor besvarade den uppföljande enkäten.  

 

2.4 Kontext 
 

Studien genomfördes på en pediatrisk akutvårdsavdelning och en barnakut där de har ca 5000 
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vårddagar per år (beräknat år 2015) (E-L. Steen, enhetschef, 12 april 2016) På avdelningen 

arbetar läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor samt sekreterare, kurator, psykolog, dietist, 

lekterapeuter från lekterapin och fysioterapeut (Vårdguiden, 2016).  

 

Barnakuten är en medicinsk enhet, vilket innebär att endast barn med medicinska tillstånd får 

sin första kontakt via barnakuten. De barn och ungdomar som har andra besvär söker vård via 

vuxenakuten i första hand. Alla barn under 18 år som söker vård och blir inskrivna på 

sjukhuset blir dock inneliggande på barnavdelningen oavsett vilken klinik de tillhör 

(Vårdguiden, 2016). 

 

Avdelningen har 20 platser där minst en förälder har möjlighet att vara tillsammans med sitt 

barn dygnet runt (E-L. Steen, enhetschef, 12 april 2016). Studiens ansvariga arbetar på 

barnakuten/avdelningen respektive neonatal avdelningen med möjlighet till rotation till 

barnakuten/avdelningen, vilket innebär att de är insatta i vårdmiljö och arbetsrutiner.  

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät som delades ut före och efter 

interventionen. Utformningen av en enkät kräver tid och planering.  Studiens syfte ska vara 

klart och utifrån de formulerade frågeställningarna avgörs vilka frågor som ska ställas 

(Henricson, 2012). Det kan vara en fördel att använda validerade enkäter, eller att göra en 

kompromiss och anpassa en enkät i överensstämmelse med syftet i den egna studien 

(Henricsson, 2012; Jakobsson & Westergren, 2005). Med validerade enkäter som redan är 

testade i andra studier sparas mycket tid och risken för missuppfattningar då deltagarna ska 

svara blir mindre. Det blir också lättare att jämföra resultatet med resultaten i andra studier 

om samma frågeformulär använts (Henricson, 2012; Jakobsson & Westergren 2005; Boynton 

& Greenhalgh, 2004).  

 

2.5.1 Attityd och kunskapsformulär 
 

Attityd- och kunskapsformuläret som användes i studien var Pediatric Nurses´ Knowledge 

and Attitude Survey (PNKAS) som har utvecklats av Manworren (2001) och bygger på 

WHO:s riktlinjer om barn och smärta.  Enkäten hade till syfte att kartlägga sjuksköterskors 

attityder och kunskaper kring barns smärta. För att formuläret skulle besvara studiens syfte 
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uteslöts 27 frågor som handlade om smärtbehandling. För att mäta hur ofta sjuksköterskorna 

smärtskattade kompletterades enkäten med sex frågor (fråga 12-17). Enkäterna kodades för att 

utomstående inte ska kunna härleda svaren till en enskild person. Enkäten har pilottestats på 

fem sjuksköterskor som arbetar på en annan barnavdelning som inte deltar i studien. Detta för 

att kontrollera att enkätfrågorna är relevanta, lätt att förstå och tydlig i sin formulering utifrån 

översättning och tillägg med egna frågor. Utifrån sjuksköterskornas kommentarer och svar 

gjordes inga ändringar av enkäten till studien.  

 

De första 11 frågorna är plockade ur PNKAS-formuläret, översatta av studieansvariga med 

hjälp av en norsk version som översatts för en liknande studie (Hovden, Granheim, 

Christophersen & Dihle, 2012). Översättningen kontrollerades därefter med en bekant till 

studieansvariga som arbetar som översättare. De första 11 frågorna hade svarsalternativen 

”Sant” och ”Falskt”. Resterande av enkäten utformades av studieansvariga och fråga 12-15 

har fyra svarsalternativ från ”stämmer inte alls” till ”stämmer precis”. Fråga 16-17 har fem 

påståenden där deltagarna besvarade hur ofta de smärtskattade barnen, svarsalternativen var 

från ”aldrig” till ”alla barn jag träffar” med procentsatser däremellan.  

 

2.5.2 Bakgrundsfaktorer  

 

Utöver attitydformuläret fick sjuksköterskorna besvara åtta bakgrundsfrågor gällande deras 

ålder, antal arbetande år som sjuksköterska, om de har någon specialistutbildning och tidigare 

utbildning i ämnet smärta. Enkäten tillsammans med bakgrundsinformationen hade som syfte 

att sätta svaren i ett sammanhang. 

 

2.6 Tillvägagångssätt 
 

Inför genomförandet av studien erhölls ett tillstånd av klinikchefen samt ett muntligt 

samtycke av verksamhetschefen. Efter att en projektplan blivit godkänd av universitetet 

påbörjades studien. 

 

2.6.1 Före och efter interventionen 

	  

All vårdpersonal fick ta del av information om studien på en arbetsplatsträff den 18 februari 

2016. Studieansvariga beskrev kortfattat syftet med studien och vad den skulle innebära för 
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vårdpersonalen samt att endast sjuksköterskor inkluderades i studien, men att all personal var 

inbjuden till utbildningen. Därefter sattes ett informationsblad upp på avdelningens 

anslagstavla där personalen fick skriva upp sig på det utbildningstillfälle som passade. Innan 

utbildningen fick deltagarna fylla i enkäten och även ett informerat samtycke med ett 

medgivande om att delta i studien och möjlighet att avsluta sitt deltagande när helst de önskar. 	  

	  

Studieansvariga höll i fem utbildningstillfällen utspridda över två veckors tid. Utbildningen 

utformades efter Hendersons (1991) teori där studieansvariga utgick från barnets perspektiv 

och barnets behov.  I utbildningen tydliggjordes vikten av att se till barnets perspektiv och ta 

tillvara på barnets egna upplevelser i samband med smärtskattningen. Genom individuellt 

anpassad smärtskattning kan vårdpersonalen uppmärksamma barnets individuella behov och 

hjälpa barnet tillsammans med föräldrarna att uppnå hälsa. Utbildningen innehöll en kort 

information om smärta, varför man ska smärtskatta, när man ska smärtskatta, en genomgång 

av de smärtskattningsinstrument som ska användas på avdelningen och varför, samt den 

smärtbroschyr som utvecklats för avdelningen och hur den ska användas. Detta material fanns 

efter utbildningen lätt tillgängligt och synligt placerat på avdelningen för att vårdpersonalen 

skulle kunna börja tillämpa sina nya kunskaper direkt efter utbildningen. De uppmanades 

även att komma med eventuella synpunkter vid användandet av de nya hjälpmedlen. 

 

2.6.2 Enkätutdelning 

 

Enkäterna delades ut vid utbildningstillfällets start till alla sjuksköterskor som deltog. Enkäten 

besvarades, innan själva utbildningstillfället startade. De sjuksköterskor som besvarat den 

första enkäten erbjöds att fylla i samma enkät igen ca två veckor efter interventionen. Syftet 

med detta var att utvärdera om interventionen påverkat deras kunskaper och attityder och 

frekvensen av användandet av smärtskattningsinstrument. Den uppföljande enkäten delades ut 

personligen eller lades i sjuksköterskornas personliga postfack på avdelningen. 

Sjuksköterskorna ombads att lämna enkäterna i studieansvarigas postfack innan den 12 maj 

2016. En kodlista upprättades innan enkätutdelningen för att veta vilka sjuksköterskor som 

deltagit och för att kunna koppla ihop enkäterna före och efter interventionen. Kodlistan hade 

endast studieansvariga tillgång till. En påminnelse att fylla i den uppföljande enkäten 

skickades ut via mail och via avdelningens interna internetbaserade informationssida efter en 

vecka. Information om den uppföljande enkäten gavs på ett sjuksköterskemöte, via den 

internetbaserade informationssidan och via mail. 



	  
	  

14	  

2.7 Forskningsetiska överväganden  
 

En studie som utförs av studenter i högskoleutbildning på avancerad nivå behöver inte 

granskas enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460). Inför genomförandet av ett vetenskapligt 

arbete ska etiska överväganden göras. Studiens ansvariga måste ha en förmåga att reflektera 

över vad deras egna värderingar, ord och handlingar kan ge uttryck för, samt ha förmågan att 

tillämpa etiska principer i situationer som inte kan förutses (Kjellström, 2012). Deltagarna i 

studien ska känna sig trygga och välinformerade om vad det innebär att delta i studien. I en 

studie där deltagarna förväntas vara aktiva krävs ett informerat samtycke.  Ett informerat 

samtycke att delta i studien ska dokumenteras. Studiens ansvariga har förpliktelser gentemot 

de som deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Deltagarna i studien har rätt att få reda på syftet och vad planen med studien är. Deltagarna 

informeras om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

När personuppgifter hanteras faller detta under personuppgiftslagen och deltagare ska 

informeras om hur personuppgifterna hanteras (SFS 1998:204). Deltagarna ska även 

informeras om vilka som är ansvariga för studien samt vilka metoder som kommer att 

användas (SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 2002). Detta framgick till alla deltagare i studien 

via det informerade samtyckesbrevet, via informationsmail och information på 

arbetsplatsträff.  

 

2.8 Bearbetning och analys 
 

För analys av insamlad data användes SPSS, Statistical Package for the Social Sciences. För 

kartläggningen av kunskaperna och attityderna användes beskrivande statistik, där antal rätta 

svar på enkäterna räknas ihop och presenteras i tabellform. För att se om det fanns någon 

skillnad mellan sjuksköterskornas attityder och kunskaper kring smärtskattning före och efter 

interventionen användes hypotesprövningen Paired- sampled t-test och chi-2 test. Pearsons 

rangkorrelation användes för att eventuellt se om det skulle finnas något samband mellan 

sjuksköterskornas bakgrundsfakta och deras svar på attityd- och kunskapsformuläret. Dessa 

parametriska tester valdes till studien för att det färdigkonstruerade attityd- och 

kunskapsformuläret har analyserats med dessa tester.  
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Vid kontrollen av attityd- och kunskapsformulärets reliabilitet användes Cronbach´s alpha 

som är ett statistiskt mått och anges mellan 0-1, ju högre värde desto bättre. Detta värde anger 

sammanhållningen av enkäten, det vill säga hur de olika delarna av enkäten stämmer med 

varandra och mäter på detta sätt tillförlitligheten av attityd- och kunskapsformuläret 

(Segesten, 2006). Henricson (2012) beskriver att signifikantnivån anger hur stor risk som 

föreligger att ett resultat har tillkommit av slumpen, en accepterad signifikantnivå beskrivs 

med ett p-värde, där p<0,05 (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Statistiska dataanalyser som användes  
 Dataanalys 

Attityd- och kunskapsformulär Paired- sampled t-test 

Pearsons rangkorrelation 

 

Bakgrundsfakta Pearsons rangkorrelation 

 

Förekomst av smärtskattning Chi-2 test 

 

Betyg av smärtskattning Paired sampled t-test 

 

Reliabilitetstest Cronbach´s alpha 
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3. RESULTAT 

 

3.1 Bakgrundsfaktorer och sjuksköterskornas attityder/kunskaper 

	  

Trettio procent (n=10) av alla sjuksköterskor som deltog i studien angav att de har fått 

utbildning på arbetsplatsen om smärta. Av de grundutbildade sjuksköterskorna hade endast 2 

% (n=4) fått specifik utbildning om smärta under studietiden och av de specialistutbildade 

sjuksköterskorna var det 70 % (n=8) som erhållit utbildning om smärta under 

vidareutbildningen. Dock ansåg 97 % (n=29) att de var i behov av vidare utbildning kring 

smärta och smärtskattning. Ingen signifikant skillnad fanns vid jämförelse med 

bakgrundsfaktorer och attityd- och kunskapsformuläret (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer sjuksköterskor  

 
 Sjuksköterskor (n=30) 
Ålder 
Medelålder (vidd) 
 

 
36 (22-62) 

Profession 
Sjuksköterska (n, %) 
Barnsjuksköterska (n, %) 

 
18 (60) 
12 (40) 
 

Arbetslivserfarenhet år som sjuksköterska 
Medelvärde (vidd) 
 

 
10 (0,16-40) 

Totalt antal arbetande år på barnavdelning 
Medelvärde (vidd) 
 

 
6 (0,16-36,25) 

Utbildning i smärta 
-   Grundutbildning 

Ja (n, %) 
Nej (n, %) 
 

-   Specialistutbildning 
Ja (n, %) 
Nej (n, %) 
 
Utbildning i smärta arbetsplats 
Ja (n, %) 
Nej (n, %) 
 

 
 
4 (2) 
14 (98) 
 
 
8 (70) 
4 (30) 
 
 
10 (30) 
20 (70) 

Behov av vidare utbildning 
Ja (n, %) 
Nej (n, %) 

 
29 (97) 
1 (3) 
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3.2 Sjuksköterskornas attityder och kunskaper 
 

Av de 30 deltagande sjuksköterskorna före interventionen svarade 33 % (n=10) rätt på 

samtliga attityd och kunskapsfrågor före interventionen. Medelvärdet var 9,7 poäng för 

samtliga sjuksköterskor. Den lägsta poäng som uppnåddes var 7 och den högsta poäng som 

uppnåddes var 11. De frågor som fick flest felaktiga svar var fråga 4 (12 felaktiga svar) 

”Spädbarn/barn/ungdom kan sova trots stark smärta” (sant)	   och	   fråga 3 (7 felaktiga svar), 

”Om barnet/ungdomen kan avledas betyder detta vanligtvis att hen inte upplever stark smärta” 

(falskt). 

 

Tabell 3. Antal poäng PNKAS (p>0,05) 
  

Innan interventionen (n=30) 

 

Efter interventionen (n=17) 

 

Sjuksköterskor PNKAS 

Medelpoäng (vidd) 

 

Barnsjuksköterskor PNKAS 

Medelpoäng (vidd) 

 

Totalt PNKAS 

Medelpoäng (vidd) 

 

 

 

9,8 (7-11) 

 

 

9,6 (7-11) 

 

 

9,7 (7-11) 

 

 

10,1 (9-11) 

 

 

10,6 (10-11) 

 

 

10,4 (9-11) 

 

Antal sjuksköterskor som svarade på den första delen av formuläret var 17. Efter 

interventionen svarade 47 % (n=8) rätt på samtliga attityd och kunskapsfrågor. Ingen 

signifikant skillnad kunde uppmätas i attityd- och kunskapsformuläret före och efter 

interventionen. Den lägsta poäng som uppnåddes efter interventionen var 9 och den högsta 11. 

Den fråga som fick flest felaktiga svar efter interventionen var fråga 6 (4 felaktiga svar) ”Den 

smärtstillande effekten av morfin iv varar vanligtvis i 4-5 timmar” (falskt). Fråga 4 fick 1 

felaktigt svar och fråga 3 fick 1 felaktigt svar efter interventionen. 

  

3.3 Smärtskattningsfrekvens  
 

Av de totalt 30 medverkande sjuksköterskorna före interventionen var det 93 % (n=28) som 

ansåg att de hade förmåga att uppmärksamma om ett barn upplever smärta, 77 % (n=23) 
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ansåg att de hade den kunskap de behövde för att ge en bra smärtlindring och 43 % (n=13) 

tyckte att de hade tillgång till de hjälpmedel de behövde för att kunna smärtskatta barnen.   

  

Av de totalt 16 medverkande sjuksköterskorna efter interventionen var det 94 % (n=15) som 

ansåg att de hade förmåga att uppmärksamma om ett barn upplever smärta. 100 % (n=16) 

ansåg att de hade den kunskap de behövde för att ge en bra smärtlindring och 88 % (n=14) 

ansåg att de hade tillgång till de hjälpmedel de behövde för att smärtskatta barnen. 

 

Det fanns en skillnad i hur sjuksköterskorna smärtskattade före och efter interventionen 

(p=0,04). När sjuksköterskorna betygsattes beroende på hur de smärtskattade i en skala som 

gick från 1-5 fick de högre medelbetyg (vidd) på sin smärtskattning efter interventionen, 1,69 

(0-4) vs 2,5 (1-5) (p=0,049). Lägst betyg fick den sjuksköterska som aldrig smärtskattade och 

högst betyg fick sjuksköterskan som smärtskattade alla barn (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Frekvens användning av smärtskattningsinstrument före och efter interventionen 
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Bedömning	  före Uppföljning	  före Bedömning	  efter Uppföljning	  efter
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4. DISKUSSION 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

Efter interventionen visade att det blev en signifikant skillnad i smärtskattningsfrekvens före 

och efter interventionen. Sjuksköterskorna fick högre medelvärde på sin smärtskattning vilket 

innebär att de smärtskattade barnen med en högre frekvens än innan. Ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas gällande sjuksköterskornas attityder och kunskaper. 

 

4.1.1 Bakgrundsfaktorer och sjuksköterskornas attityder/kunskaper 

 

Av de grundutbildade sjuksköterskorna på avdelningen hade bara ett fåtal fått någon specifik 

utbildning i smärta och av de specialistutbildade sjuksköterskorna hade desto fler genomgått 

en specifik smärtutbildning. En tredjedel av det totala antalet sjuksköterskor hade fått 

utbildning på arbetsplatsen. Trots detta svarade nästan alla sjuksköterskor att de var i behov 

av ytterligare utbildning. Enligt Ljungman och Karling (2002) bör all personal som arbetar 

med barn och ungdomar få en kontinuerlig utbildning för att hålla sig uppdaterade och det 

verkar som att sjuksköterskorna själva upplever att de behöver det stödet för att kunna ge 

barnen en optimal smärtlindring.  

 

Någon signifikant skillnad i arbetslivserfarenhet sågs inte i denna studie då alla sjuksköterskor 

fick likvärdiga poäng på kunskapstestet. Andra studier har påvisat att sjuksköterskor som 

jobbat länge får en högre poäng på PNKAS än sjuksköterskor som arbetat en kort tid eller 

precis börjat att jobba med barn och ungdomar (Reiman & Gordon, 2007). Ekim och Ocakci 

(2013) fann dock att nyanställda sjuksköterskor hade högre poäng än de som arbetat länge. 

Även om de specialistutbildade sjuksköterskorna hade mer utbildning än de grundutbildade, 

sågs ingen signifikant skillnad i deras kunskaper i denna studie. Detta kan bero på att det var 

ett litet urval frågor från formuläret och att dessa frågor var övergripande. Hovde, Granheim, 

Christophersen och Dihle (2012) fann att specialistutbildade sjuksköterskor fick signifikant 

högre resultat på attityd- och kunskapsformuläret än grundutbildade sjuksköterskor. Det är 

enligt Polit och Beck (2012) inte nödvändigt en innebörd att det inte finns skillnader av 

kliniskt relevans. Statistik signifikans innebär att resultaten osannolikt kan ha orsakats av 
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slumpen när man har ett stort urval. Med tanke på studiens begränsningar och det begränsade 

urvalet kan detta ha orsakat att ingen signifikans uppkom.  

 

4.1.2 Sjuksköterskornas attityder och kunskaper 

 

Sjuksköterskorna på avdelningen visade sig ha goda kunskaper gällande smärtskattning hos 

barn och ungdomar.  Detsamma fann Hovde, Granheim, Christophersen och Dihle (2011), 

samt Twycross (2006). De påtalar dock att det fann ett gap mellan goda teoretiska kunskaper 

och konsten att använda sina kunskaper i praktiken. Simons & Macdonald (2004) fann i sin 

studie att ett stort hinder för användande av smärtskattningsinstrument var just bristande 

kunskap enligt de tillfrågade sjuksköterskorna. Bristande kunskaper om barns smärta har 

uppmärksammats i flera studier (Ortiz et al, 2015; Czarnecki et al, 2011; Le May et al, 2009; 

Ekim & Ocakci , 2013).  

 

4.1.3 Smärtskattningsfrekvens 

 

Studiens visar att andelen barn som enligt sjuksköterskorna smärtskattas innan interventionen 

var högre än förväntat utifrån deras observationer vid det kliniska arbetet på avdelningen 

innan studien ägde rum. Nästan hälften av sjuksköterskorna ansåg att de hade de hjälpmedel 

de behövde för att smärtskatta barnen, trots att smärtskattningsinstrument inte delats ut vid 

tidpunkten då formuläret ifylldes. Twycross och Collis (2013) såg ett liknande mönster i sin 

studie, där sjuksköterskorna uppgav att de använde sig av smärtskattningsinstrument 

regelbundet för att bedöma barns smärta. Vid observationer som sedan gjordes på avdelningen 

sågs dock inget användande av smärtskattningsinstrument. De ger förklaringen att 

sjuksköterskorna visste vad de borde göra, att smärtskattning skulle ge en mer effektiv 

smärtbehandling, men att de hade svårt att använda kunskapen fullt ut i praktiken. Vid en 

riksövergripande studie fann Karling, Renström & Ljungman (2002) att regelbunden 

smärtskattning bara förekom på cirka hälften av avdelningarna. Efter interventionen sågs en 

signifikant ökning i smärtskattningsfrekvensen på avdelningen. Detta överensstämmer med 

resultat från andra studier där det visat sig att kunskap om smärtskattningsinstrument och hur 

de används är en viktig faktor som påverkar sjuksköterskornas förmåga att bedöma och 

dokumentera barns smärta (Simons & Macdonald, 2004; Vael & Whitted, 2014). 
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4.1.4 Resultatets betydelse för professionen 

 

Sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar ska sträva efter att ge barn en trygg och säker vård. De ska vara ett stöd för barnens 

föräldrar eller annan anhörig samt bedriva vård som stämmer överens med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Specialistutbildade sjuksköterskor har en skyldighet att bedriva 

förbättringsarbete inom sitt specialistområde samt att de har ett eget ansvar för sin personliga 

och professionella utveckling i sitt arbete (Swenurse, 2008). Denna studies resultat visar att en 

intervention baserad på evidensbaserad kunskap kan förbättra smärtskattningsfrekvensen på 

en barnavdelning, genom att utbilda sjuksköterskorna i användandet av validerade 

smärtskattningsinstrument och utformning av riktlinjer för smärtskattning. Detta innebär 

också att sjuksköterskorna kan ge en bättre vård till barn som upplever smärta och även till 

deras familjer.   

 

Enligt Henderson (1991) skapas en god relation mellan sjuksköterska och patient genom att 

omvårdnadsbehoven tillgodoses. En god smärtlindring är en viktig grund för att patienten ska 

ha optimala möjligheter att uppfylla de 14 omvårdnadsbehoven som beskrivs i teorin. För att 

göra detta möjligt måste sjuksköterskan ha fördjupade kunskaper kring smärtsamma tillstånd 

och behandling (Swenurse, 2008). Genom att låta barnen skatta sin egen smärta blir de 

delaktiga i omvårdnaden. Införande av riktlinjer och rutiner kring hur smärtskattning ska 

genomföras och dokumenteras hjälper sjuksköterskan att tillsammans med patienten och 

dennes familj främja hälsa.  

 

4.1.5 Studiens betydelse för samhället 

 

Detta arbete syftar till att förbättra vården av barn som upplever smärta och ge 

sjuksköterskorna ett bra verktyg för att kunna bedöma och följa upp barns smärta. Detta kan 

leda till att barnen tillfrisknar snabbare, får en bättre erfarenhet av sjukvården och uppnår en 

högre nivå av hälsa och välbefinnande. En annan positiv aspekt är att risken att utveckla 

negativa smärtminnen som ligger som grund för framtida smärtupplevelser minskar. Det 

innebär också att vården blir mer kvalitetssäker och att vårdtiderna kortas, vilket även har en 

positiv effekt på samhällsnivå. Det är ett steg mot att säkerställa den evidensbaserade 

omvårdnaden. 
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4.2 Metoddiskussion 

 

En kvasiexperimentell design valdes för denna studie. En kvasiexperimentell design är 

lämplig då forskaren vill undersöka en interventions påverkan på en grupp, till exempel 

utvärdering av en särskild metod eller behandling. Den kvasiexperimentella designen har en 

lägre giltighet än en randomiserad kontrollerad studie (Henricson, 2012). I detta fall hade 

dock en randomiserad kontrollerad studie inte varit möjlig att utföra. Det var för få 

sjuksköterskor som arbetade på kliniken för att kunna slumpa in dem i olika grupper. Det 

hade varit opraktiskt om sjuksköterskor på samma avdelning arbetade efter olika riktlinjer och 

oetiskt att alla barn inte skulle få samma möjligheter till en bra evidensbaserad 

smärtskattning. 

 

En enkätundersökning är ett kostnadseffektivt sätt att insamla information från stora grupper 

av människor under en kort tidsperiod (Henricson, 2012). Då studiens syftet var att undersöka 

utbildningens effekt fick sjuksköterskorna svara på samma frågeformulär före och efter 

utbildningen. Den första enkäten delades ut vid utbildningstillfället och besvarades av 

sjuksköterskorna innan utbildningen startade. 

 

En svarsfrekvens på 70-75 % när man genomför en studie med kvantitativ ansats anser 

Henricson (2012) vara en acceptabel nivå med betoning på att ju högre svarsfrekvens desto 

bättre är det. Alla sjuksköterskor och barnsjuksköterskor som deltog i utbildningen erbjöds att 

delta i studien. Med stora bortfall blir studien svår att överföra till större populationer 

(Ejlertsson, 2003).  Det var ingen som tackade nej att delta i studien som genomgick 

utbildningen. Efter interventionen blev bortfallet 13 och det kan bero på att det inte fanns tid 

för sjuksköterskorna att besvara enkäten trots påminnelser från studiens ansvariga och 

uppmuntran till att delta. Det kan även bero på att alla enkäter inte delades ut personligen utan 

lades i sjuksköterskornas postfack.  

 

Studiens ansvariga höll tillsammans i samtliga utbildningar och detta för att alla skulle få 

likvärdig information. Alla sjuksköterskor som arbetade på avdelningen under studiens gång 

hade inte möjlighet att delta i interventionen på grund olika orsaker, tillexempel 

föräldraledighet, sjukdom, hög arbetsbelastning och ett dubbel-bokat utbildningstillfälle. 

Utbildningstillfällena var förlagda till överlappningstid (skiftbytet mellan dag och kvällspass) 

för att underlätta deltagandet. Även en utbildning hölls kvällstid för att underlätta deltagandet 
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för vårdpersonal som arbetar nattetid. Interventionen uppfattades som genomförbar och är 

något som avdelningen kommer att jobba vidare med för att få in rutiner kring smärtskattning. 

Studieansvarigas arbetsrelation till deltagarna i studien kan ha både en positiv och negativ 

påverkan på resultatet. Fler kan ha deltagit på grund lojalitet mot studiens ansvariga och det 

kan vara svårare för dem att svara ärligt på enkäten.  

 

En styrka i studien är att interventionen utformades efter PARiSH modellen och det 

resulterade i att studieansvariga fick en struktur kring förberedelserna och möjligheten att 

förhålla sig till denna struktur. Deltagarna förmedlade att de ansåg interventionen som 

genomförbar men att det även krävdes mer arbete kring riktlinjer och hur man vidare ska 

arbeta med smärtskattning. Många var positiva till interventionen och utbildningstillfällena 

vilket innebär att kontexten var optimal enligt PARiSH modellen. Deltagarna gavs möjlighet 

att ge förslag på ändringar och vad som kan behöva tydliggöras. Detta ledde till ett gott 

samarbete mellan deltagarna och studieansvariga för fortsatt utvecklingsarbete med 

smärtskattning och smärta hos barn. Andra styrkor blev stöd från verksamheten, delaktighet 

och samarbete mellan all vårdpersonal och mål för fortsatt kvalitetsutveckling.  

 

PNKAS formuläret har använts i flera studier i Europa. Enligt internationella riktlinjer bör en 

översättning av ett formulär översättas först till det nya språket och därefter återöversättas till 

ursprungsspråket av översättare som har ursprungsspråket som modersmål och därefter 

jämföras. Översättningen bör även granskas av en oberoende person. Helst bör översättningen 

göras av professionella översättare (Hovde, Granheim, Christophersen & Dihle, 2012; Koller 

et al, 2007). Formuläret översattes till Norska 2012 (Hovde, Granheim, Christophersen & 

Dihle, 2012). Tyvärr fanns inte de finansiella och praktiska resurserna att genomgå hela 

processen vid översättningen av formuläret till svenska. Studiens ansvariga valde att översätta 

de frågor som ansågs relevanta för studien med stöd av både det engelska ursprungsformuläret 

och den norska översättningen. Det översatta formuläret lämnades till en vän till studiens 

ansvariga som arbetar som översättare i engelska, som hjälpte till att granska översättningen. 

Norska språket ligger väldigt nära det svenska språket och översättningen bedömdes motsvara 

det norska innehållet av studiens ansvariga.  

 

Frågorna i formuläret är utvecklade utifrån WHO:s riktlinjer för barns smärta och bedömdes 

som relevanta även i Sverige och i den aktuella kontexten. Ytterligare frågor lades till för att 

svara på syftet med studien. Formuläret testades därefter på fem sjuksköterskor som arbetar 
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på en annan pediatrisk avdelning som också uppmanades komma med synpunkter på 

innehållet. Validitet innebär att mätinstrumentet verkligen undersökte det som det avsåg att 

undersökas. Det är därför bra att låta någon som är välinsatt i problemområdet granska 

enkäten innan studien påbörjas. Genom detta kan innehållsvaliditeten säkerställas (Patel & 

Davidsson, 2003). Inga ytterligare ändringar gjordes utifrån pilottestet. Detta kan betyda att 

enkäten har en god validitet samt med komplettering av studieansvarigas frågor öppnar upp 

enkäten till att besvara studiens syfte.  Ett attitydformulär utformas enligt Henricsson (2012) 

samt Patel och Davidsson (2003) bäst med hjälp av en likert-skala och bör innehålla ca 40-50 

påståenden, hälften med positiv formulering och hälften med negativ formulering. Formuläret 

som användes i studien innehöll enbart 17 påståenden, vilket skulle kunna ses som en svaghet. 

PNKAS- formuläret syftar dock till att kartlägga både kunskaper och attityder. 

 

Cronbach´s alpha är en mätmetod som stärker attitydformulärets reliabilitet det vill säga 

tillförlitligheten. Ett värde över 0,7 bör betraktas som reliabelt enligt Reynaldo och Santos, 

(1999). Enligt Segesten (2006) kan enkäten få ett värde mellan 0-1 och denna enkät fick 

värdet 0,62 vid analys före interventionen och 0,57 efter interventionen. Testet utfördes två 

gånger för att säkerställa reliabiliteten innan och efter interventionen på grund av bortfallet. 

Vid reliabilitetstest av PNKAS i andra studier fick Manworren (2001) 0,67, Ekim och Ocakci 

(2013) fick 0,64 och Hovde, Granheim, Christophersen och Dhile (2012) fick 0,71. Det går 

med dessa uppgifter att säga att helheten av enkäten ändå var acceptabel med tanke på att det 

studieansvarigas första utformade enkät.  

 

Nackdelar med att dela ut enkäten i grupp är att deltagarna svarar fast de inte vill eller lämnar 

andra svar än de vill samt att det är svårt att vara anonym (Henricson, 2012). Enkäterna 

delades ut vid utbildningstillfället. Detta kan bidra till att deltagarna kan ha känt sig tvungna 

att delta i studien och inte tackat nej fast de ville. Dock kan det ses som en styrka att dela ut 

enkäterna personligen för att förvissa sig om att deltagarna fick tid att fylla i dem och ställa 

frågor till studieansvariga om något var otydligt eller svårt att förstå. Enkäterna besvarades 

anonymt men kodades av en av studieansvariga för att inte kunna identifiera svaren till en viss 

person. Studieansvarig som kodade enkäterna jobbar inte på avdelningen och har inte samma 

arbetsrelation till deltagarna. Efter avslutad studie arkiveras materialet för fortsatt anonymitet 

hos deltagarna.  
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I Norge pågår ett större forskningsprojekt där sjuksköterskors attityder och kunskaper om 

barns smärta undersöks utifrån PNKAS formuläret (Hovde, Granheim, Christophersen & 

Dihle, 2012). Det skulle vara av intresse att översätta hela formuläret enligt standardiserade 

metoder och genomföra liknande studier även här i Sverige i större skala. Detta är intressant 

då sjuksköterskors kunskaper och attityder har stort inflytande på hur de bedömer och 

behandlar barns smärta. Uppföljningen gjordes ganska snart inpå utbildningen i denna studie 

på grund av den korta tidsramen. Det skulle vara intressant att göra ytterligare en uppföljning 

över tid för att se om det blivit någon skillnad i hur ofta smärtskattningen utfördes och även 

undersöka barns och föräldrars upplevelser av smärtbehandlingen på avdelningen. Det skulle 

även vara intressant att titta på dokumentationen av barns smärta. Då riktlinjer nu finns 

utarbetade för farmakologisk smärtlindring och smärtskattning, skulle det även vara värdefullt 

att undersöka vilka evidensbaserade icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder som skulle 

kunna vara hjälpsamma för barn och ungdomar och göra detta till en del av 

smärtbehandlingen. 

 

4.3 Slutsats 

 

Smärtskattningsfrekvensen blev signifikant högre efter en intervention med evidensbaserat 

utbildningsmaterial och utformning av riktlinjer för smärtskattning. Ingen skillnad hittades 

mellan bakgrundsfaktorer och attityd- och kunskapsformuläret. Sjuksköterskorna på 

avdelningen behöver fortsätta att jobba för att riktlinjerna kring smärtskattning följs och 

uppdateras utifrån forskning och kliniska erfarenheter.  
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