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Sammenfattning    

 

Bakgrunn og problemformulering: Smerter hos barn blir undervurdert og underbehandlet. 

Optimal vurdering av smerter er en viktig forutsetning for god smertebehandling. Bruk av 

strukturerte smertevurderingsskalaer regnes som en viktig del av smertevurderingen, men det 

har vært vanskelig å få innført slike skalaer som en del av sykepleiernes kliniske 

smertevurderingspraksis. 

Syfte: Hensikten med denne studien var derfor å utforske sykepleiers oppfatninger om og bruk 

av validerte smertevurderingsskalaer hos barn fra 0-3 år. 

Metode: En kvalitativ studie basert på tidligere gjennomførte individuelle semistrukturerte 

intervjuer. Et strategisk utvalg av 14 sykepleiere fra tre norske barneavdelinger som alle hadde 

validerte smertevurderingsskalaer tilgjengelig ble rekruttert gjennom en to-stegs 

utvalgsstrategi. Intervjuene tok utgangspunkt i to selvvalgte eksempler fra klinisk praksis og 

data ble analysert med tematisk analyse. 

Resultat: Sykepleierne hadde en positiv oppfatning av smertevurderingsskalaer men brukte 

dem lite. De mente at skalaer, om de ble brukt, ville lettet vurderingen av barn med smerte, gitt 

dem et bedre grunnlag for å administrere riktig smertelindring og fungert som et grunnlag for 

en felles praksis. Personlige faktorer, faktorer rette mot skala og kontekstuelle faktorer kunne 

hindre og fremme bruk av smertevurderingsskala.  

Diskusjon: Smertevurderingskalaer ble sjeldent brukt. Sykepleierne oppfattet at de hadde for 

lite kunnskap omkring bruk av skalaer og var derfor ikke trygge til å ta dem i bruk. Til tross for 

dette hadde sykepleierne en positiv innstilling til skalaene. Organisasjonen ble ansvarliggjort 

for tildeling av tid og ressurser i forhold til å implementere og videreføre bruk av skala i 

avdelingene. Videre prioritering av sykepleiers smertehåndtering av barn i klinisk praksis og 

forskning er nødvendig. 

 

Nøkkelord: Barn, smertevurdering, smerter, sykepleieoppfatninger, smertevurderingsskala, 

preverbale 
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INNLEDNING 

Historisk sett viser det seg at interesse og forskning omkring smerte og smertebehandling 

hos barn, smertefysiologi og farmakologi, først gjorde store fremskritt på 1980 tallet. Da 

kom det frem at det premature barnets reaksjoner ikke bare var reflekser man skulle se 

bort ifra, men at de hadde fysiologisk og patologisk betydning (Lundeberg & Olsson 

2016, s. 11). 

 

Barn uttrykker smerte på ulike sett, basert på utvikling og den unike mangfoldige 

opplevelsen smerte er. Denne oppgaven omhandler barn mellom null og tre år. 

Sykepleiers smertehåndtering er viktig for planlegging av medisinsk pleie og omsorg. 

Smerteopplevelsen er et komplisert samspill når det gjelder fysiologiske komponenter og 

følelses og forståelsesmessige tolkninger av smerte (Hallström & Lindeberg 2015, s. 

143). Smertevurdering av barn er essensielt i sykepleierens teoretiske og praktiske 

kunnskap for å håndtere barns smerter optimalt (Panjganj & Bevan 2015).  

Forskning i dag viser at smertevurderingsskala er et viktig redskap for nettopp vurdering 

av smerter og som et ledd i god behandling av barns smerter. Implementering og bruk av 

skala i klinisk praksis er regnet som en forutsetning for effektiv behandling av smerter 

(Franc & Bruce 2009; Stevens et al.  2014). 

Det etiske fundamentet i sykepleiefaget er respekten for det enkelte menneskets liv og 

iboende verdighet. Oppfatninger om og bruk av smertevurderingsskala er kunnskap som 

bør være underbyggende elementer hos sykepleier i deres etiske fundament (Aakre 2011 

s 5). 

På bakgrunn av dagens forskning ønsker vi å studere sykepleiers oppfatninger om og bruk 

av smertevurderingsskala til preverbale barn.  

 

 

BAKGRUNN 

Barnets utvikling 

Barnet starter livet uten å kjenne til den verden som omgir dem. Men gjennom sine 

reflekser, sitt sinn og sin nysgjerrighet lærer barnet raskt (Hwang & Nilsson 2011, ss. 

171-176). I denne aldersperioden er barnet under rask utvikling. Ved ett års alder 

gjenkjenner de sin omverden og de mennesker som er nær dem. Ved to års alder er barnet 

et fantasifullt og tenkende vesen. Barnet lærer seg på sitt sett å kommunisere og kan 

gjennom dette uttrykke sine følelser og opplevelser, herunder smerter (Hwang & Nilsson 

2011, s. 145). Barnets forståelse og måte å uttrykke seg på vises også ved at barnet 

kommuniserer med kropp, øyekontakt og gjennom berøring avhengig av modenhet og 

utvikling (Fleitas 2003). 

Den britiske barnepsykiateren John Bowlby (1907 – 1990) tilknytningsteori går ut ifra 

ulike aldersfaser hos barnet hvor dets tilknytning til sosiale relasjoner beskrives allerede 

fra når barnet er noen dager gammelt. Teorien bygger på barnets medfødte behov for 

nærhet og kontakt fra spedbarnsalder. Barnets tilknytningsbehov aktiveres når barnet 

opplever redsel, smerte eller uro. Et barn fra null til tre år er vanligvis i tiknytningsteoriens 
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andre mot tredje fase, der tilknytningen er relasjonsrelatert, og videre der 

relasjonsbyggingen er på vei til å utvides (Hwang & Nilsson 2011, ss. 171-176). 

Små barn er ikke selvstendige individer men fullstendig avhengig av sine nærmeste 

omsorgspersoner, som oftest foreldrene, for å få dekket sine grunnleggende behov 

(Hwang & Nilsson 2011, ss. 170-171). 

 

Barneperspektivet og barnets rettigheter 

 

Det er gjennom barnet sykepleieren møter barnets verden, barneperspektivet, der 

omsorgsrelasjon preget av nærhet, varme og respekt gir gode forutsetninger (Gustin & 

Bergbom 2017, s. 86). Barneperspektivet innebærer at sykepleier forstår barnets 

erfaringer, deres vilje, oppfatninger og handlinger i en situasjon. Denne forståelsen utgår 

fra sykepleiers perspektiv og avhenger av sykepleiers individuelle erfaringer, kjønn, 

kunnskap, sosial kultur og samfunnsmessige aspekter. At sykepleier innehar et 

barneperspektiv innebærer at sykepleier benytter seg av barnets erfaringer, og har 

forståelse for hva barnet formidler med sin kropp og stemme (Harder, Ranheim & 

Söderbäck 2015, s. 9). 

 

Forskning viser at foreldre kan betraktes som eksperter på sitt barn, og sitt barns 

perspektiv og i denne sammenheng være en sterk ressurs når barnet er innlagt på sykehus 

og ved blant annet utførelse av smertefulle prosedyrer (Söderbäck, Coyne & Harder 

2011).  

 

Sykepleiers arbeid skal inneha en humanistisk og etisk tilnærming som er vitenskap og 

evidensbasert. En sykepleiers oppgave er å fremme folkehelsen. Med dette følger blant 

annet å verne barns rettigheter, fremme forskning og utvikling, fremme samarbeid 

innenfor Norden og Europa og tilse at FN`s konvensjonen om barns rettigheter følges 

(Riksföreningen för barnsjuksköterskor 2016).  

 

Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov i 2003 og er en del av FN konvensjonens 

menneskerettigheter som stadfester at barn har menneskerettigheter. Det er spesiellt 

kapittel tre i konvensjonen som omhandler barnets beste, der det fremgår at barnets 

beskyttelse og omsorg skal sikres for barnets trivsel og der de institusjoner og tjenester 

som har ansvaret for barnets omsorg eller beskyttelse retter seg etter kvalifisert tilsyn med 

tanke på blant annet barnets sikkerhet og helse (Unicef 1989).  
 

Forskrifter om barn innlagt på sykehus tilrettelegger for at barnets rettigheter, vekst og 

utvikling ivaretas og at sykdom og sykehusinnleggelse gagner barnets beste. I Helse og 

omsorgsdepartementet lovverk er det egne forskrifter som gagner barnets beste i forhold 

til barns opphold i helseinstitusjon (Hallström & Lindeberg 2015, ss. 24-25). 

Nordisk standard for barn og ungdom i institusjon og sykehus er krav om tilpasset miljø, 

relasjoner, nærhet og trygghet, foreldremedvirkning, støtte og utvikling, kvalifisert 

personale, kontinuitet og respekt for barna (NOBAB 2004).  
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Sykepleierens yrkesetikk og omsorgsbegrepet 

Sykepleierne spiller en sentral rolle i å vurdere barnas smerter og forsikre god 

kvalitetssikret sykepleie, der sykepleiernes etiske vurderinger for å beskytte barnet er 

sentralt. Sykepleiens grunnlag skal være respekt for det enkelte menneskets liv og 

verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for 

menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert. Sykepleie skal bygge på forskning, 

erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap (Aakre 2011, ss. 6-7). 

 

Omsorgsvitenskapen fremhever at all pleievirksomhet har den overordnede oppgaven å 

fremme helse og å lindre menneskets lidende, hertil barnets smerte (Gustin & Bergbom 

2017, s. 85). Sykepleieren er den profesjonelle omsorgspersonen til barnet når det er på 

sykehus og vil inneha en nøkkelrolle når det gjelder å skape en relasjon og ivareta barnets 

behov for helhetlig omsorg som gagner barnet (Aakre 2011, s. 8). 

Hos sykehusinnlagte barn som opplever smerter som følge av sykdom, skade eller 

undersøkelser trenger også foreldrene hjelp fra sykepleieren til å oppfylle barnets 

omsorgsbehov (Aakre 2011, s. 9).   

Sykepleiens yrkesetiske grunnlag skal være respekt for det enkelte menneskets liv og 

verdighet og omsorg er en fundamental verdi innenfor sykepleie (Aakre 2011, ss. 6-7) og 

det mest grunnleggende i menneskets tilværelse (Martinsen 2003, s. 69). Mennesker er 

avhengig av hverandre. Denne avhengigheten er spesielt synlig hos små barn som er ute 

av stand til å ivareta egne behov for eksempel behov for lindring av smerte. Sykepleierens 

omsorg og ivaretakelse av barnets behov for hjelp med sin smerte er motsvaret til barnets 

avhengighet (Martinsen  2003, s. 69).  

Omsorg er en fundamental verdi i sykepleierfaget (Kirkevold 2005, s. 169). Kari 

Martinsens sykepleieteori omhandler begrepet omsorg, og beskriver dette som 

sykepleiens verdigrunnlag. Martinsen omtaler omsorgens fundamentale betydning og at 

denne er bundet i det mest grunnleggende i menneskets tilværelse, at mennesker er 

avhengig av hverandre. Avhengigheten mellom mennesker synliggjøres ofte der sykdom, 

lidelse eller funksjonshemning er til stede. Den fundamentale avhengigheten har et 

menneskelig motsvar i omsorg ifølge Martinsen (Martinsen 2003, s. 69).  

Omsorgsbegrepet beskriver Martinsen som sykepleierens svar på barnets avhengighet av 

sykepleiers omsorgsrolle og tilstedeværelse, slik det ville være for et barn med smerter 

innlagt på sykehuset (Martinsen 2003, s. 69). 

Martinsen beskriver to typer kunnskap, teoretisk og sanselig kunnskap. Den teoretiske 

kunnskapen er kontekstuavhengig som blant annet sykepleiers kunnskaper i forhold til 

smertefysiologi, tegn på smerter og bruk av strukturerte smerteskalaer. Den sanselige 

kunnskapen er overordnet den teoretiske kunnskapen. Dette fremgår som 

fortrolighetskunnskap, ferdighetskunnskap eller praktisk kunnskap, og er en direkte 

tilgang til å forstå verden. Kari Martinsen mener at den sanselige kunnskapen krever at 

sykepleieren er åpen i møtet med barnet, i situasjonen og bruker sitt faglige skjønn for å 

forstå barnets situasjon. Kari Martinsen mener at praksisnær forskning må gjennomføres 

i samarbeid med praksisfeltet for å bidra til kritisk refleksjon og ny kunnskap (Martinsen 

2003, ss. 69-70).  
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Barn og smerte 

Barn som behandles på sykehus vil som oftest erfare og oppleve smerte i større eller 

mindre grad (Lee & Stevens 2014). Smerte er en subjektiv opplevelse, som består av 

fysiske, psykologiske og sosiale komponenter (Jostlein 2015 ; Markestad 2016, s. 164). 

Smerter som følge av behandling eller prosedyrer er en sentral bekymring hos barn på 

sykehus (Ljusegren, Johansson, Gimbler Berglund & Enskär 2012). 

Smerteopplevelsen hos barn er påvirket av mange faktorer som sensoriske stimuli 

(nosisepsjon, syn, hørsel etc), redsel og frykt, tidligere opplevelser, omgivelsene, varighet 

av smerte, forventninger og holdninger, selvbestemmelse og kontroll og forståelse 

(Markestad 2016, ss. 88-89). Barnet opplever smerte som ubehagelig, og ofte assosiert 

med redsel (Hallström & Lindeberg 2015, s. 143). 

Små barn er kognitivt umodne og mangler evnen til å uttrykke smerter med ord 

(Lundeberg & Olsson 2016, s. 49). I stedet uttrykkes smerteopplevelsen gjennom 

endringer i atferd og fysiologiske tegn (Lundeberg & Olsson 2016, s. 15).  

Barnets alder og utvikling gjør det mer komplisert å tolke smerteuttrykket deres. 

Observasjoner må sees i sammenheng med barnets totale situasjon, for eksempel i forhold 

til om barnets uro er et tegn på smerte, sult, redsel eller forvirring (Markestad 2016, s. 

88). Dette kan igjen lede til utilstrekkelig smertekontroll (Andersen, Langius-Ekløf, 

Nakstad, Bernklev & Jylli 2017 ; Panjganj & Bevan 2015). Smerter som forblir 

undervurdert og underbehandlet medfører unødvendig lidelse for barnet og øker risikoen 

for utvikling av langvarige smertetilstander. Effektiv smertebehandling minsker denne 

risikoen (Lundeberg & Olsson  2016, s. 11). Til tross for viktigheten av sikker og effektiv 

kontroll av barns smerter på sykehus, viser studier at barn likevel opplever unødvendig 

post operativ smerte (Panjganj & Bevan 2015). 

Smerter er en av de vanlige og mest utfordrende situasjonene sykepleier står i hos en 

pasient på sykehus (Ramira, Instone & Clark 2016) og det er spesielt krevende å 

smertevurdere barn (Panjganj and Bevan, 2015). Kliniske sykepleiere trenger valide og 

reliable verktøy for å kunne bedømme og gradere det enkelte barns smerte (Reinertsen, 

Christophersen & Helseth 2014). Implementering av smertevurderingsskala i klinisk 

praksis er regnet som en forutsetning for effektiv behandling av smerte (Reinertsen, 

Christophersen & Helseth 2014 ; Stevens et al., 2014 ; Sørensen & Hilde, 2011). 

Standardisert skåring underletter sykepleierens observasjon og vurdering (Panjganj & 

Bevan 2015), muliggjør dokumentasjon av smerte og smerteintensitet samt fungerer som 

et grunnlag for å administrere og evaluere smertelindrende tiltak. Bruk av 

smertevurderingsskala gir også de sykepleierne og legene som ivaretar barnet et felles 

grunnlag for kommunikasjon omkring barnets smerter (Gimbler-Berglund, Ljusegren & 

Enskär 2008) 

Eksempler på observasjonsskalaer som har vært anbefalt til aldersgruppen 0-3 år er 

FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), CHEOPS (Children’s Hospital of 

Eastern Ontario Pain Scale) og ulike versjoner av COMFORT skalaen (Andersen et al. 

2017 ; Bennett et al. 2009).  

FLACC (Merkel, Voepel-Lewis, Shayevitz & Malviya 1997) inkluderer fem 

atferdsindikatorer (ansikt, ben, aktivitet, gråt og trøstbarhet) som hver skåres fra 0 til 2 

poeng. Dette gir en totalskår mellom 0 og 10 poeng, der 0 er ingen smerte og 10 maksimal 
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smerte. En norsk versjon av FLACC er validert hos barn mellom 0 og 5 år etter kirurgi 

(Reinertsen, Christophersen & Helseth 2014). 

CHEOPS ble utviklet for å vurdere postoperative smerte hos små barn og inkluderer de 6 

atferdindikatorene gråt, ansikt, verbale uttrykk fra barnet, torso, hvordan barnet forholder 

seg til operasjonssåret og ben. Vi kjenner ikke til noen norsk versjon av CHEOPS 

(McGrath, Johnson, Gooodman, Dunn, & Chapmann 1985). 

Comfortskalaen (Ambuel, Hamlett, Marx & Blumer 1992) ble utviklet for å vurdere stress 

og ubehag hos intuberte barn. Den modifiserte COMFORT atferdsskala (Van Dijk et al. 

2000) kan også bruke til barn som puster selv og inneholder kun atferdsindikatorer 

(våkenhet, ro/uro, respiratorisk respons eller gråt, fysiske bevegelser, ansiktsgrimaser og 

muskeltonus. Hver indikator skåres fra 0 til 5 poeng. Dette gir en totalscore på 6 til 30 

poeng der lave skårer indikerer sedasjon, middels skårer komfort eller en normaltilstand 

og høyere skårer økende grad av smerte/stress. Det finnes to norske versjoner av 

COMFORT atferdsskala; Comfort Scale (CS) oversatt av en gruppe ved Oslo 

Universitetssykehus (Sørensen & Hilde 2011) og COMFORT atferdsskala oversatt og 

validitetstestet av en gruppe med utgangspunkt i Sykehuset Telemark (Andersen, Jylli & 

Ambuel 2014 ; Andersen, Langius-Eklöf, Nakstad, Bernklev & Jylli 2015). 

Forskning viser at på norske barneavdelinger er det lite systematisk observasjon av smerte 

eller bruk av validerte smertevurderingsskala hos barn mellom null og fem år (Reinertsen, 

Christophersen & Helseth 2014 ; Sørensen &  Hilde 2011). Selv om det er publisert 

mange ulike smertevurderingsskalaer (Andersen et al. 2017) viser studier at det har vært 

vanskelig å få innført strukturerte smertevurderingsskalaer i klinisk praksis (Lee & 

Stevens  2014).  

 
 

PROBLEMFORMULERING 

 

Det er en risiko for at smerter hos barn blir undervurdert og underbehandlet. Små barn 

som er kognitivt umodne og mangler evne til verbalt å uttrykke smerte og ubehag er 

spesielt utsatt. Optimal vurdering av smerter er en viktig forutsetning for god 

smertebehandling og sykepleiere har en nøkkelrolle i vurdering av smerter hos barn på 

sykehus. Bruk av strukturerte smertevurderingsskalaer regnes som en viktig del av 

smertevurderingen, men det har vært vanskelig å få innført slike skalaer som en del av 

sykepleiernes kliniske smertevurderingspraksis. Som et ledd i å forstå hvorfor dette 

fortsetter å være et problem, er det viktig å forsøke å forstå smertevurdering og bruk av 

validerte smertevurderingsskalaer fra kliniske sykepleieres ståsted. Ved at personell søker 

ny kunnskap og aktivt tar i bruk slike arbeidsmetoder i avdelinger tar de hensyn til barnets 

beste og det er dette som ligger til grunn for standarden i pleien.  

 

 

SYFTE 

Hensikten med denne studien var å utforske sykepleiers oppfatninger om og bruk av 

validerte smertevurderingsskalaer hos barn fra 0-3 år. 
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METODE 

Studiedesign 

En kvalitativ studie basert på tidligere gjennomførte individuelle semistrukturerte 

intervjuer. Denne studiens syfte var ett av tre syfter som var tenkt besvart i et større 

prosjekt (Andersen 2018) hvor de 14 intervjuene inngår. 

 

Deltagere 

Et strategisk utvalg som beskrevet av Polit og Beck (2012, s. 493) ble benyttet. De 14 

sykepleierne som deltok i studien ble rekruttert gjennom en to-stegs utvalgsstrategi. I 

første steg ble utvalgte pediatriske avdelinger identifisert. Inklusjonskriteriene for 

avdelingene var at avdelingene tok imot barn mellom null til tre år (preverbale) og 

avdelingen hadde minst et smertevurderingsverktøy tilgjengelig. Nyfødt intensiv 

avdelinger ble ekskludert fra studien fordi syke nyfødte og premature barn reagerer 

annerledes på smerte og stress enn hva friske fullgåtte eller større barn gjør (Lundeberg 

& Olsson 2016, s. 208). De deltagende avdelingene er beskrevet i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Deltagende avdelinger (n=3) 

Enhet Sykehus                                                                                   Antall 

deltagere          

Smerteskala 

Barneintensiv Universitetssykehus 5 FLACC/COMFORT B 

Barnekirurgisk Universitetssykehus 4 FLACC 

Barnemedisinsk Sentralsykehus 5 FLACC 

Forklaring: FLACC = Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (Merkel et al., 1997), 

COMFORT B = Comfort behavioral scale (Van Dijk et al., 2000). 

 

 

I andre steg ble sykepleiere som jobbet i de tre ulike avdelingene, invitert til å delta. 

Inklusjonskriterier var: Over et års erfaring med å jobbe med preverbale barn og beherske 

norsk flytende. Rekrutteringen skjedde i tett samarbeid med kontaktpersoner i hver 

avdeling. Flere fremgangsmåter ble brukt for å spre informasjon om studien, inkludert 

informasjonsmøter, plakater, skriftlig og muntlig personlig informasjon. Sykepleiere som 

ønsket å delta i studien besvarte et spørreskjema med informasjon om alder, kjønn, klinisk 

erfaring og utdanningsbakgrunn. På bakgrunn av de innsendte spørreskjemaene ble det 

gjort et strategisk utvalg. Fire til fem sykepleiere fra hver avdeling ble valgt ut, da det var 

disse som stemte best overens med inklusjonskriteriene, hvor målet var mest mulig 

variasjon i individuelle variabler i spørreskjemaene (Polit & Beck 2012, p. 493). 

Majoriteten av de l4 kvinnelige sykepleiere som deltok i intervjuene hadde lang klinisk 

erfaring med preverbale barn. Median alderen var 35 år, seks av dem var sykepleiere uten 

videreutdanning, seks var spesialsykepleiere i barnesykepleie, en var intensivsykepleier 
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og en var helsesøster. De hadde jobbet med barn i gjennomsnitt syv år og som sykepleiere 

i gjennomsnitt elleve år (tabell 2). 
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Tabell 2. Demografiske data 

Deltakere N=14 

Kvinner 14/14 

Alder [median (IQR*)] i år** 35 (27,5 – 42.5) 

Utdanning  

 Sykepleier 6 

 Spesialsykepleier 8 

Erfaring [median (IQR)]  

 Antall år som sykepleier  11.5 (5.75 - 18) 

 Antall år jobbet med barn< 3 år 7 (3.75 – 17.25) 

 Antall år jobbet i nåværende avdeling 5.5 (2.75 – 13.25) 

Heltid / deltid 12 / 2 

*IQR: Interkvartil range 

**Alder ble oppgitt i 5-års intervaller, middelverdien i hver gruppe er angitt. 

 

Datasamling 

Intervjuene ble gjennomført av en PhD kandidat i perioden juni til september 2016 som 

del av et større prosjekt (Andersen 2018). Intervjuene ble gjort i et stille rom på 

deltagernes arbeidsplass og spilt inn på en digital opptaker (Sony ICD-SX733). 

Intervjuene varte mellom 38 og 75 minutter med en gjennomsnittlig varighet på 54 

minutter. Intervjueren hadde bakgrunn fra neonatalsykepleie og tidligere erfaring med å 

gjøre intervjuer hvilket ansees som betydningsfullt i henhold til Polit og Beck (2012, s. 

514). Hun hadde i tillegg klinisk og forskningsbasert erfaring med 

smertevurderingsverktøy.  Lydopptakene ble direkte overført til en PC og transkribert av 

en sekretær. De transkriberte intervjuene ble deretter kontrollert mot opptakene av 

intervjueren. 

 

Alle deltagerne gav skriftlig informert samtykke til å delta i studien (Bilag 1). I forkant 

hadde hver deltager forberedt to eksempler fra sin praksis med barn under tre år hvor hun 

måtte vurdere om, eller i hvilken grad, barnet hadde smerter. Deltagerne ble spurt om å 

beskrive hvert av de to eksemplene etter tur, inkludert informasjon om barnet, situasjon 

og omgivelser, hva deltageren gjorde og hvordan hun tenkte i den aktuelle situasjonen. 

Deltageren ble også bedt om å reflektere over faktorer som kunne påvirke både henne 

selv og hvordan hun tilnærmet seg situasjonen. Etter at de to situasjonene var diskutert, 

fikk deltageren spesifikke spørsmål relatert til bruk eller ikke bruk av strukturerte 
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smertevurderingsverktøy, både i forhold til de beskrevne eksemplene og i sin vanlige 

praksis. Avslutningsvis fikk deltageren spørsmål om hun hadde mer informasjon å tilføye. 

Beskrivelse av deltagernes avdelinger ble samlet inn fra avdelingsleder sammen med 

kopier av tilgjengelige smerteverktøy og tilhørende prosedyrer, for å sikre 

bakgrunnsmateriale for intervjuene (Tabell 1).  

 

Dataanalyse 

Data ble analysert med induktiv tematisk analyse. Tematisk analyse er en kvalitativ 

metode som identifiserer, rapporterer og analyserer mønstre i datamateriale (Braun & 

Clarke 2006) 

 

Trinn 1: Å bli kjent med datamaterialet  

Dataanalysen var basert på transkriberte intervjuer. Vi brukte mye tid på å bli kjent med 

datamaterialet, gjennom repeterende lesning av intervjuene hver for oss. I denne fasen 

markerte vi alle områder i teksten, som kunne kobles til vårt syfte. Samtidig skrev vi 

notater i margen som vi kunne vende tilbake til som beskrevet av Braun og Clarke (2006).  

 

Trinn 2: Generering av initiale koder 

Etter å ha blitt kjent med datamaterialet startet arbeidet med den initiale kodingen i 

henhold til Braun og Clark`s fremgangsmåte teori (2006). Koder som identifiserte 

egenskaper fra datamaterialet vi anså interessante og meningsfulle i forhold til vårt syfte 

ble generert. Vi klippet ut alt markert meningsinnhold fra intervjuene og organiserte dem 

i ulike mapper, en mappe for hver kode. På denne måten fikk vi bedre oversikt over 

hvilken informasjon som gjentok seg på tvers av intervjuene. Mappene med de initiale 

kodene ble dermed systematisk gjennomgått på nytt i samarbeid med PhD kandidaten 

som hadde utført intervjuene. Noe meningsinnhold fikk en ny kode og andre ble plassert 

under flere koder. Vi kodet så mange koder som mulig for ikke å overse viktig 

meningsinnhold. Det ble deretter laget en kodeliste og en beskrivelse for hver kode. 

 

Trinn 3: Søk etter temaer 

Meningsinnholdet i hver kode ble systematisk gjennomgått og rekodet hvis nødvendig av 

begge studentene og deretter i samarbeid med Phd kandidaten som beskrevet av Braun 

og Clarke (2006). Flere koder ble også slått sammen eller fikk endret navn. Vi jobbet med 

å identifisere bredere og samtidig meningsfulle temaer. All relevant kodet data ble samlet 

under de identifiserte temaene. I denne fasen benyttet vi oss av grafisk fremstilling av 

koder og temaer og mulige sammenheng mellom dem. Noen av de initiale kodene ble til 

hovedtemaer, andre ble til undertemaer og noen inkludert i andre temaer. Til sist satt vi 

igjen med en samling av foreløpige hovedtemaer og undertemaer og all data som var 

kodet i forhold til disse.  

 

Trinn 4: Gjennomgang av temaer 

Hovedtemaer og undertemaer ble gjennomgått på nytt av begge studentene og deretter 

sammen med PhD kandidaten. Vi forsikret oss om at det var meningsfull sammenheng 

innen temaene og klare skillelinjer mellom dem samt at temaene representerte datasettet 
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på en god måte. Re-koding er en pågående prosess, men da vi kom til et punkt i kodingen 

hvor vi fant lite nytt avsluttet vi denne prosessen som Braun og Clarke skriver i sin 

fremgangsmåte (2006). 

 

Trinn 5: Definering og benevning av temaer 

Innholdet i hvert tema ble identifisert og det ble skrevet en detaljert analyse for hvert tema 

noe Braun og Clarke (2006) viser til. Like viktig som å kjenne igjen historien hvert tema 

forteller, var det å overveie hvordan denne passet inn i vår forståelsen av dataene sett 

sammenheng med problemformulering og syftet. Vi gikk vi tilbake i intervjuene for å 

sikre at data ikke var utelatt, samt for å sikre at dataene ikke var tatt ut av kontekst og at 

noe meningssammenheng var blitt borte. Det ble konferert med veileder og PhD 

kandidaten slik at vi forsikret oss om at temaene var i tråd med syftet. Det påpekes at vi 

gjennom hele prosessen gikk frem og tilbake i de ulike fasene, de ulike fasene overlappet 

og påvirket hverandre.  

 

Trinn 6: Fremstilling av studien 

Funn fra de fem foreliggende trinnene ble brukt til å fortelle historien om hvordan 

sykepleier oppfatter og bruker smertevurderingsverktøy i henhold til Braun og Clarke 

(2006). 

 

Etiske overveielser 

 

I henhold til «Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative 

forskningsprosjekt innen medisin og helsefag», utgitt av Den nasjonale forskningsetiske 

komité for medisin og helsefag (NEM) må problemstillinger relatert til blant annet 

rekruttering og samtykke, forskerrollen, belastning, nytte og personvern vurderes (De 

nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM) 2010). 

 

Rekruttering og samtykke 

Distribuering av studieinformasjon og spørreskjemaer til alle sykepleiere i deltagende 

avdelinger bidrog til at alle som ønsket det kunne melde sin interesse for å delta i studien. 

Deltagernes autonomi ble tilgodesett gjennom skriftlig og muntlig informasjon om 

studien, herunder at de kunne når som helst avbryte og trekke seg fra studien. Hver 

deltaker gav skriftlig, informert samtykke til å delta i intervju og til publisering av 

resultatene (Bilag 1 og 2). Dette er gjort etter anbefalinger fra NEM (2010)  

 

Forskerrollen 

God forskerskikk er tilgodesett ved at ansvarlig forsker med relevant og tilstrekkelig 

kompetanse (PhD studenten) gjennomførte intervjuene og var tett involvert i 

analyseprosessen sammen med studentene som anbefalt fra NEM (2010).  

Belastning og nytte  

Vi vurderer at frivillig deltakelse i et intervju i arbeidstiden og på arbeidsplassen medførte 

relativt liten personlig belastning for deltakeren, men at det å drøfte egen praksis kan ha 

vært en belastning dersom det kom opp saker eller hendelser som deltakeren opplevde 

som vanskelig. Det ble derfor satt av tid etter hvert intervju til debrifing med intervjueren. 
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På den andre siden kan det å få snakke om og reflektere over egen praksis oppleves som 

nyttig og berikende. For deltakende avdelinger kan det ha vært en belastning at 

sykepleiere ble borte en times tid, spesielt dersom det var travelt i avdelingen. Vi vurderer 

at nytten av studien for både barn og foreldre, sykepleierne som deltok i studien og deres 

kolleger, samt for helsevesenet generelt overstiger de mulige belastningene (NEM 2010).  

Personvern 

Datamaterialet og personlige opplysninger har blitt vernet om og behandlet konfidensielt 

(Henricson 2013, pp. 82-87). Lydopptak ble overført til passord beskyttet område på 

sykehusets server direkte etter intervjuene og deretter slettet fra opptakeren. 

Personidentifiserbar informasjon som kunne gjøre deltagere eller pasienter til kjenne ble 

ikke inkludert i de transkriberte intervjuene. Data om deltakerne (fra spørreskjemaene) 

ble oppbevart adskilt fra lydfiler og transkriberte intervjuer. Data presenteres aggregert 

og på en slik måte at enkeltindivider ikke skal kunne gjenkjennes (NEM 2010). 

Godkjenninger 

Studien ble godkjent av Personvernombudene for forskning ved Sykehuset Telemark og 

Oslo Universitetssykehus. Studien ble innsendt for vurdering og vurdert som ikke 

meldepliktig av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  

Vi mener å ikke ha gjort noen til skade ved å gjennomføre denne studien da den 

forhåpentligvis kan bidra til positive refleksjoner blant deltagerne. 

 

 

RESULTAT 

Gjennom den tematiske analysen i studien ble to hovedtemaer med tre undertemaer hver 

identifisert: «Oppfattet positivt men lite i bruk» og «Mange ulike faktorer påvirket bruk 

av skala». Se tabell tre for oversikt over hovedtemaer og undertemaer. Alle deltagerne 

hadde positive oppfatninger om og var positive til bruk av smertevurderingsskala til 

preverbale barn. Til tross for dette kommer det frem at skala er lite systematisk i bruk.  
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Tabell 3. Hoved- og undertemaer 

Hovedtema Undertema 

Oppfattet positivt men lite i bruk Positiv innstilling 

 Situasjoner hvor skala ble brukt 

 Variasjon i hvordan skalaen ble brukt 

Mange ulike faktorer påvirket bruk av 

skala 

Personlige faktorer kunne hindre og 

fremme bruk 

 Faktorer ved skalaen kunne hindre og 

fremme bruk 

 Kontekstuelle faktorer kunne hindre og 

fremme bruk 

 

 

 

Oppfattet positivt men lite i bruk 

Selv om sykepleierne hadde en positiv oppfatning av smertevurderingsskalaer var disse 

lite i bruk. Skala ble kun beskrevet brukt i spesielle situasjoner og måten skalaene ble 

brukt på varierte også mellom sykepleierne. Den manglende bruken var også til tross for 

at alle avdelingene som deltok i studien hadde skalaer tilgjengelig og at deltakerne kjente 

til skalaene eller hadde dem i lomma.  

Positiv innstilling 

Sykepleierne hadde en positiv innstilling til smertevurderingsskalaer. De mente at 

skalaer, om de ble brukt, ville lettet vurderingen av barn med smerte, gitt dem et bedre 

grunnlag for å administrere riktig smertelindring og fungert som et grunnlag for en felles 

praksis og samarbeid med kolleger omkring barnets smerter. Sykepleierne beskrev 

skalaen som et godt hjelpemiddel som hvis den hadde blitt brukt ville bidratt til en bedre 

vurdering av barnet. De opplevde at FLACC-skalaen speilet virkeligheten, da de kunne 

relatere elementene i skalaen til hvordan de selv vurderte barn med smerter. 

Smertevurderingsskalaer ble vurdert som et spesielt godt hjelpemiddel for uerfarne 

sykepleiere når de skulle vurdere smerter og for å bli trygg på egne vurderinger. Skalaen 

kunne da brukes som en mal på hvilke tegn som skulle observeres hos barnet for å vurdere 

om barnet hadde smerter eller ikke. 

 

Og tenker på de som kanskje ikke er så erfarne sånn med å vurdere smerte, 

så er den jo kjempefin. Det står jo akkurat hva du skal se etter. [R9] 
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Sykepleierne beskrev at de var oppmerksomme på smerter og løpende vurderte om barna 

hadde smerter, men uten bruk av skala. Selv om noen fortalte at de selv var gode til å 

vurdere smerter uten skala, mente sykepleierne at bruk av smerteskala ville være positivt 

også for de med mer erfaring, fordi det ville bidra til økt bevisstgjøring og enda større 

fokus på barnets smerter og vurderingen av disse. Dette ble diskutert opp mot dagens 

fokus som sykepleierne beskrev mer rettet mot administrasjon av tiltak mot smerte 

fremfor en mer strukturert og grundig vurdering og med et en dypere forståelse av barnets 

situasjon. Sykepleierne beskrev at bruk av skala ville føre til at de disponerte mer tid på 

å vurdere barnet og at de med det ville bli mer oppmerksomme på barnet og slik kunne 

observere flere tegn på smerter de ellers ville ha gjort. Skalaen ble også oppfattet som en 

sjekkliste og et bidrag til mer konkrete vurderinger i forhold til barnets situasjon. Alt i alt 

mente de at bruk av en smertevurderingsskala ville gjøre det lettere å vurdere barnets 

smerte. 

Bruk av smertevurderingsskala ble oppfattet som et vesentlig bidrag til bedre behandling 

av barn med smerter. Sykepleierne oppfattet at økt bruk av validert skala ville ført til en 

mer optimal smertelindring av barnet, blant annet fordi det ville gi et bedre grunnlag for 

å sette i gang behandling og vurdere effekten av denne. Deres oppfatning var at 

smerteskårer både indikerte om barnet hadde behov for tiltak og hvilke tiltak som burde 

settes i verk. Eksempler på dette var sykepleiere som beskrev at FLACC-skårer over fire 

indikerte at barnet hadde behov for medikamenter, mens skårer over syv indikerte at 

barnet hadde behov for opiater.  

Smertevurderingsskalaer ble ansett som et kommunikasjonsverktøy og dokumenterte 

smerteskårer som et viktig underlag for diskusjon med kollegaer. Sykepleierne oppfattet 

at systematisk bruk og en felles forståelse av smertevurderingsskalaen og skårene både 

blant sykepleiere og leger ville ført til et bedre samarbeid om barnets smerter. 

 

Situasjoner hvor skala ble brukt 

Når skala ble brukt var det hovedsakelig i situasjoner hvor det var forventet at barnet 

hadde smerter eller ubehag eller hvor barnet var under behandling med smertestillende 

eller sederende medikamenter. Smerter var forventet når barnet hadde en diagnose som 

var assosiert med smerter, for eksempel etter kirurgi, ved sårskift, eller der 

innkomstårsaken var smerter, for eksempel når et barn kom til akuttmottaket med 

magesmerter. 

Altså, alle barn som opereres bruker vi jo på – FLACC’er vi, altså vi 

smerteskårer de uansett hvis de er operert. Og så er det noen som kommer 

inn med andre ting, men altså; barn som har vært enten igjennom sårskift 

eller vært operert, da må man smerteskåre alle. [R10] 

Sykepleierne refererte til avdelingens retningslinjer når de beskrev hvordan skalaen ble 

brukt. Barnet ble vurdert på forhåndsdefinerte tidspunkter, for eksempel ved ankomst 

postoperativ avdeling, for å vurdere om det var behov for tiltak. I tillegg ble skalaen brukt 

ved endringer i barnets atferd eller når sykepleieren trodde at barnet hadde vondt for å 

vurdere behov for behandling. 
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I tilfeller hvor barnet var under behandling med smertestillende medikamenter ble 

FLACC skalaen brukt før og etter administrasjon av smertestillende for å kunne vurdere 

effekten av behandlingen. COMFORT atferdsskala ble brukt hos sederte og eller intuberte 

barn for å vurdere effekten av sedasjon og om det var behov for ytterligere sedering 

eventuelt nedtrapping av sedasjon. 

 

Variasjon i hvordan skalaen ble brukt 

I de tilfellene hvor smertevurderingskala ble beskrevet brukt, var det variasjon mellom 

sykepleierne i hvordan skalaen ble brukt. Noen sykepleiere beskrev at de hadde skalaen i 

bakhodet eller i lomma. Selv om de ikke brukte den konkret når de vurderte smerter hos 

et barn, beskrev de hvordan elementer fra skalaen, for eksempel ansiktsuttrykk eller gråt, 

ble inkludert i eller påvirket den vurderingen som ble gjort. 

Uansett da så ville jeg vel kanskje vurdert barnet og da ville jeg hatt den her 

FLACC litt i liksom i bakhodet, sant. Er det, ser man – kan man se på barnet 

at det har veldig vondt. Liksom at du ser på ansiktsuttrykk, drar det beina opp 

til seg, er det stiv i kroppen. [R1] 

Andre brukte skalaen for å bekrefte sin egen kliniske vurdering, for eksempel for å 

dokumentere at det var rett å gi smertestillende, eller som støtte i situasjoner hvor de var 

usikre på sin vurdering. 

For sederte barn ordinerte legen hvor barnet skulle ligge på COMFORT atferdsskala. 

Deretter skåret sykepleierne jevnlig barnet for å sikre at det var sedert i henhold til legens 

ordinasjon. Det ble ikke beskrevet legeordinering av smerteskåring på ikke-sederte barn. 

Smertevurderingsskala ble aldri brukt alene, men noen sykepleiere brukte 

smertevurderingsskala som en del av en sammensatt vurdering av smerter der 

smerteskårer ble inkludert sammen med erfaringsbasert kunnskap og kjennskap til barnet 

og dets situasjon, for eksempel diagnose og tid siden smertestillende.  

Når skala ble brukt var det noen sykepleiere som forsto smertevurderingsskalaene og 

skårene på andre måter enn den var tenkt. For eksempel ble FLACC skårer vurdert som 

identiske med skårer på en null til ti poengs selvrapporteringsskala og tolket deretter, eller 

ved at visuell analog skala ble brukt til preverbale barn i tilfeller hvor sykepleier vurderte 

barnet som utviklingsmessig modent nok.  

 

Mange ulike faktorer påvirket bruk av skala 

Sykepleierne trakk fram mange ulike faktorer som de mente påvirket bruk av 

smertevurderingskala, herunder personlige faktorer, faktorer relatert til skalaen og 

kontekstuelle faktorer.  
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Personlige faktorer kunne hindre eller fremme bruk 

Personlige faktorer kunne både hindre og fremme bruk av smertevurderingsskala. 

Oppfatningen om at det var opp til hver enkelt person å bruke skalaene ble sett på som en 

hindring. Det at ingen andre brukte skalaen ble hyppig nevnt som en forklaring på hvorfor 

skalaen ikke ble brukt. En annen beskrevet forklaring var at det ble glemt i en travel 

hverdag eller i situasjoner hvor sykepleieren så at barnet hadde vondt. En sykepleier 

beskrev at det var vanskeligere å bruke smertevurderingsskala til preverbale barn fordi 

det hele tiden var sykepleieren som måtte ta initiativ til smerteskåringen. Dette til forskjell 

fra større og verbale barn. Når de hadde fått opplæring i selvrapportering av smerter, for 

eksempel med en ansiktsskala eller numerisk skala, ville barnet ofte spontant rapportere 

smerter ved hjelp av skalaen når sykepleieren kom inn på rommet. 

 Til tross for at sykepleierne uttrykte overveiende positive oppfatninger til bruk av 

smertevurderingsskala, ble skalaene stort sett ikke brukt. Det ble begrunnet med at det å 

bruke sitt kliniske blikk og allerede opparbeidet erfaring var bra nok; de var trygge på sin 

egen faglige kunnskap og vurderinger og vurderte at å bruke skala ikke var 

hensiktsmessig. De sykepleierne som beskrev at de brukte skalaer mente at skalaen 

fungerte og var et nyttig hjelpemiddel i en sammensatt bedømming av smerte. 

Ja, men jeg trenger egentlig ikke disse her. Men allikevel så er, har jeg funnet 

ut at det kan også være en bekreftelse for meg at jeg har rett. Eller altså at 

jeg gjør en riktig vurdering da. [R1] 

Som en forklaring på manglende bruk la sykepleierne stor vekt på at de manglet den 

nødvendige tryggheten og at de hverken hadde god nok kompetanse eller trening i bruk 

av skalaen.  

Faktorer ved skalaen kunne hindre eller fremme bruk    

Sykepleierne beskrev ulike faktorer ved smertevurderingskalaen som kunne hindre eller 

fremme bruk. her trakk de frem at skalaen ikke var spesifikk for smerte. Det var vanskelig 

å skille mellom årsaker til atferdsendringer hos barnet og ikke bare smerter men alle typer 

stress og ubehag ville medføre en forhøyet skåre. Dette skapte usikkerhet i hvordan 

smerteskåren skulle tolkes.  

Og når de er så små og ikke kan si au engang, at – så vet du jo bare at noe er 

galt. Her er det noe ubehag. Noe som ikke – men du vet jo ikke egentlig om 

det er vondt eller sult eller redsel, eller hva det er, for i hvert fall på den 

FLACCen så er det jo liksom – det er jo de samme tingene du ser på barnet 

uansett hva det er. [R12] 

Sykepleierne beskrev at økt tidsbruk i forhold til validert smertevurdering førte til 

ytterligere observasjon, dokumentasjon og videre oppfølging trukket fram som et 

argument for hvorfor skala ikke ble brukt. 

Bruk av skala krevde at sykepleieren brukte mer tid inne hos barnet for å observere barnet 

enn hun ellers ville gjort, noe som økte muligheten for å oppdage problemer. De beskrev 

at smertevurderingsskalaer bidro til et økt fokus på smerter og smertevurdering hos barn 
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og at skalaen styrte sykepleierens observasjoner mot spesifikke atferdstegn som er 

assosiert med smerte,  

Men med verktøy så blir det på en måte – du må faktisk bruke de minuttene 

og du må se litt til. Kanskje se flere ganger. Og at du da får noen aha – 

opplevelser at det var faktisk ting du ikke så. Det synes jeg er det viktigste for 

meg da, de verktøyene. [R7] 

 

Sykepleierne oppfattet at skalaene bidrog til å konkretisere og systematisere 

smertevurderingen. Smerteskåren ble sett på som en tallfesting av hvor vondt barnet 

hadde det. Å tallfeste smerten gjorde blant annet medikamenthåndtering og vurdering av 

om en behandling hadde hatt effekt lettere.  

Kontekstuelle faktorer kunne hindre eller fremme bruk 

Sykepleierne beskrev at det var mange kontekstuelle faktorer som kunne hindre eller 

fremme bruk av strukturerte smertevurderingsskalaer. En hindring kunne være at 

avdelingen ikke hadde noen tradisjon for eller erfaring med bruk av 

smertevurderingsskalaer. Ansvaret for at smertevurderingsverktøyet ble godt 

implementert ble lagt på organisasjonen. En viktig hindring var at strukturert 

smerteskåring var bare en av mange oppgaver som sykepleierne ble pålagt, men uten av 

det fulgte med nødvendig tid og ressurser til å utføre dem.  

Jeg tenker at organisasjonen har et ansvar for at det blir godt implementert, 

at det er tid og ressurser nok til å gjennomføre det. [R6] 

Fra en avdeling beskrev sykepleierne systematisk opplæring og trening men at ingen 

videre oppfølging ble gitt og at skalaen dermed aldri ble tatt aktivt i bruk av sykepleierne 

i avdelingen. Fra en annen avdeling beskrev en sykepleier som selv brukte skalaen at 

bruken var i ferd med å skli ut fordi avdelingen hadde fått flere nyansatte sykepleiere som 

ikke hadde fått opplæring og trening i smerteskåring. Annen type organisatorisk 

tilrettelegging som ble beskrevet som en påvirkning på hvorvidt skala ble brukt eller ikke, 

var i hvilken grad smertevurderingsskalaen var integrert i elektronisk 

sykepleiedokumentasjon og hvor vidt det var tilrettelagt for dokumentasjon av 

smerteskårer. Sykepleierne beskrev kolleger som kunne være negative til endringer og at 

det forelå lite endringsvilje ved implementering av nye retningslinjer og praksis.  

God implementering beskrev de inkluderte både teoretisk opplæring og formidling av 

kunnskap, praktisk trening og fortsatt oppfølging av klinisk bruk i etterkant av opplæring 

og trening. Teoretisk kunnskap ble formidlet for eksempel gjennom fagdager hvor alle 

sykepleierne fikk opplæring og ble sertifisert i bruk av skalaen. Det ble også beskrevet at 

ikke bare teoretisk opplæring men også praktisk trening sammen med en erfaren kollega 

var viktig for å bli trygg på bruken av skalaen. Det var heller ikke nok med en 

enkeltstående opplæring og trening, men tvert imot viktig å opprettholde et vedvarende 

fokus over tid. Det kunne handle om å minne hverandre om å bruke skalaen eller ha 

ressurspersoner i avdelingen som fulgte opp bruk av skala og dokumentasjon av 

smerteskårer. At skalaer var tilgjengelige i avdelingen ble sett på som en nødvendig men 

ikke tilstrekkelig forutsetning for bruk. 
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Tverrfaglig samarbeid eller mangel på dette ble ansett som en viktig påvirkning. 

Sykepleierne oppfattet det som en stor utfordring at legene ikke hadde god nok kjennskap 

til smertevurderingsskalaene og dermed ikke forordnet bruk av skala eller etterspurte 

smerteskår. Det kunne bety at selv om sykepleier brukte skala, fikk skåringen ingen 

innvirkning på behandlingen av barnet. Sykepleierne mente at grunnen til at COMFORT 

skalaen ble brukt men ikke FLACC, var at legene forordnet et intervall på COMFORT 

skalaen som barnet skulle holdes innenfor og aktivt etterspurte COMFORT-skårer når de 

gjennomgikk barnets behandling. Dette i motsetning til FLACC som sykepleierne 

oppfattet at legene ikke hadde noe aktivt forhold til. 

 

 

DISKUSJON 

Oppsummering av resultater 

Resultatet viste at sykepleierne hadde en positiv innstilling til smertevurderingskala. Det 

kom frem at skalaene var lite systematisk i bruk til preverbale barn. Alle avdelinger som 

deltok i studien hadde FLACC skala og Comfort atferdskala tilgjengelig og sykepleierne 

kjente til dem og hadde dem med seg. Skalaene ble brukt i spesielle situasjoner, for 

eksempel etter kirurgiske inngrep eller når legen forordnet den på medikamentkurven. 

Det var stor variasjon mellom sykepleierne og hvordan skalaen ble brukt og noen brukte 

skalaen som en del av en sammensatt vurdering. Det var mange ulike faktorer som kunne 

påvirke bruk av skala herunder personlige faktorer, faktorer tilhørende skalaen og 

kontekstuelle faktorer. Sykepleierne la stor vekt på at de ikke hadde nok kompetanse eller 

erfaring med skalaene og dermed følte de seg ikke trygge nok på å ta dem i bruk. 

Sykepleierne oppfattet at skalaene kunne bidra til økt fokus på smertevurderingen hos 

barn. Det var mange kontekstuelle faktorer som kunne påvirke i hvilken grad skala ble 

brukt og sykepleierne mente en hindrende faktor for eksempel kunne være avdelingens 

tradisjon for å bruke skala. En annen viktig påvirkning anså sykepleierne var det 

tverrfaglige samarbeidet. Organisasjonen ble ansvarliggjort for at skalaene ble godt 

implementert og at det tilkom tid og ressurser i forhold til å bruke og innarbeide skalaene 

på avdelingsnivå.      

 

Resultatdiskusjon 

I den følgende diskusjonen ønsker vi å belyse hvordan skala ble brukt i klinisk praksis, 

sykepleiers oppfatninger av skala og hvordan kontekstuelle faktorer kan hindre og 

fremme bruk av skala.        

 

Bruk av skala i klinisk praksis 

Smertevurderingsskalaer ble sjelden brukt til å vurdere smerter hos preverbale barn. Dette 

til tross for at alle avdelingene som deltok i studien hadde validerte smertevurderingsskala 

tilgjengelig. Dette er funn som bekreftes i tidligere forskning (Ljusegren, Johansson, 

Gimbler-Berglund & Enskär 2012; Panjganj & Bevan 2015; Simons & MacDonald 2004; 

Stevens, Harrison, Rashoette, Yamda, Abbot, Coburn, Stinson & Le May 2012; 
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Twycross, Finley & Latimer 2013). Simons og MacDonald (2004) undersøkte 

sykepleieres synspunkter angående smertevurderingsskalaer og fant at selv om 

sykepleierne behandlet smerter og hadde teoretisk kunnskap om smertehåndtering til barn 

benyttet de seg nødvendigvis ikke av validert smertevurderingsskala. I Stevens et al. 

(2012) sin studie viste det seg at bruken av smertevurderingsverktøy var variabel og 

inkonsekvent og var ikke i overensstemmelse med retningslinjer. I Twycross, Finley og 

Latimer (2013) sin studie kom det frem at sykepleierne ikke alltid dokumenterte 

smertevurderingen de kom frem til på kurven istedenfor ble det spurt om barnet hadde 

vondt og hvordan barnet følte seg. En annen studie viste også til at sykepleierne viste 

handlingsvilje i møte med barnet men også her spurte sykepleierne barnet om smerten 

istedenfor å bruke strukturerte skalaer, da de syns det var lettere. I tillegg gjorde 

sykepleierne i den samme studien observasjoner av barna og handlingene de utførte 

baserte seg på disse observasjonene sammen med egen intuisjon (Ljusegren et al. 2012).  

Barn på sykehus er fundamentalt avhengig av at sykepleierne gjør riktig vurderinger i 

forhold til smerte og i denne sitasjonen anvendte sykepleierne seg mest av den 

praktiske/sanselige kunnskapen sin (Martinsen 2003, s. 43). Ved å utelukk å bruke 

smertevurderingsskala viste sykepleierne at de ikke anvendte seg av teoretisk kunnskap 

ved å ikke dokumentere smerten hos barna. De benyttet seg ikke av tilgjengelig kunnskap, 

smertevurderingsskalaer, som det allerede fantes retningslinjer på i avdelingen. Dermed 

fikk ikke barna et helhetlig svar på sin fundamentale avhengighet i disse tilfellene. Da 

skalaene kunne vært med på å optimalisere omsorgen til barna.  

 

I vår studie kom det frem at selv om sykepleierne brukte smertevurderingsskala lite var 

det situasjoner hvor skalaene ble brukt allikevel. Dette var i situasjoner hvor det var 

forventet at barn hadde smerter og i situasjoner der legen etterspurte en smerteskår for 

eksempel etter kirurgiske inngrep eller for å vurdere sedasjon. Tidligere studier 

understøtter at smertevurderingsskala brukes der det er forventet smerte. Ved 

spesialavdelinger hvor barna var sederte og på kirurgiske enheter ble disse barna vurdert 

med validerte smerteskalaer oftere enn andre barn (Stevens et al. 2012). Twycross, Finley 

og Latimer (2013) viser også til at det ble anvendt validert smerteskalaer på postoperativ 

avdeling. Smertevurderingene i denne studien ble gjort med hyppigere intervaller i den 

første postoperative fasen mens vurderingene ble sjeldnere utover i den postoperative 

fasen (Twycross, Finley & Latimer 2013). En årsak kan være at pasientene ved slike 

spesialavdelinger gjennomgår flere og vondere prosedyrer og det blir administrert mer 

smertestillende medikamenter. Det kreves en strengere monitorering av slike pasienter og 

kravet til dokumentasjon er høyere. 

 

I disse tilfellene i denne studien viste sykepleierne forståelse for barnas smerte tilstand 

ved bruke fagkunnskapen sin som et redskap i arbeidet idet de faktisk tok i bruk skalaene 

og viste en mer helhetlig omsorg og forståelse for barnas situasjon (Martinsen 2003, s. 

76). 

 

Sykepleierne i intervjuene gav uttrykk for at det nærmest var meningsløst å gjøre en 

smerteskår så lenge legen ikke etterspurte resultatet. De følte at jobben de gjorde ved å 

smerteskåre barna ikke var av betydning dersom legen ikke la vekt på dette. Dette funnet 

kan speiles i Gimbler-Berglund, Ljusegren og Enskär (2008) sin artikkel hvor 

sykepleierne legger vekt på godt samarbeid med legen og hvordan sykepleierne 

presenterer argumentene sin for å bli hørt, slik at barnet skal få en tilfredsstillende 
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behandling. Ikke bare samarbeid med legene men også med smerteteamet på sykehuset 

gjorde at smertehåndteringen ble sett på som en enklere oppgave ifølge Ljusegren et al. 

(2012).  

 

Sykepleierne i vår studie brukte smertevurderingsskalaene med stor variasjon og det kom 

frem i intervjuene at observasjonsskalaen FLACC ble brukt på andre måter enn den 

opprinnelig var tiltenkt og validert for. For eksempel ble FLACC skårer vurdert som 

identiske med skårer på en null til ti poengs selvrapporteringsskala og tolket deretter. På 

en side viste studier at smertevurderingsverktøy er hyppigere brukt hos eldre barn hvor 

barna blir regnet utviklingsmessig modne nok for bruk av selvrapporteringsskalaer og kan 

verbalt kommunisere. Studier viser i denne sammenheng at sykepleiere rangerer høyere 

smerteskårer til barn som verbalt gav uttrykk for sin egen smerte via 

selvrapporteringskalaer (Avian, Messerer, Wünsch, Weinberg, Kiesling & Berghold 

2016; Pillei Riddell, Horton, Hillgrove & Craig 2008). På en annen side viste studier at 

det var vanlig å bruke selvrapporteringsskalaer for eksempel Numerisk Rating Skala, 

NRS (von Baeyer, Spagrud, McCormic, Choo, Neville & Connelly 2009) til yngre barn 

en den er validert for (Stevens et al. 2012). Stevens mente at NRS muligens ble brukt som 

en generell observasjonsskala for smerte, til tross for at den ikke har blitt validert for en 

slik anvendelse. Simons og MacDonald (2004) gikk lengre i sine antydninger og mente 

at sykepleiere behandlet alle barn som om de skulle være kognitivt modne nok for 

selvrapporteringsskalaer og at det var begrunnelsen for sykepleiernes valg. Da de på en 

side tenkte seg at barna i denne aldersgruppen var mindre utfordrende å kommunisere 

med enn det preverbale barnet. På andre siden tenkte de at dette verktøyet muligens var 

det de fleste sykepleierne hadde kjennskap til. Kunnskap om barnets kognitive utvikling 

sammen med god grunnleggende kunnskap om barnesykepleie vektlegges i studien til 

Ljusegren et al. (2012). I tillegg belyses også behovet for økt kunnskap om selve skalaene 

slik at riktig skala velges i forhold til barnets alder og utvikling.  

 

Både fra intervjuene i vår studie og fra tidligere forskning kom det frem at sykepleierne 

manglet kunnskap om behov og utvikling tilpasset barnets alder og utviklingstrinn. Vi 

forstår det som at og den barnefaglige kompetanse ikke var tilstrekkelig. Videre kan det 

tyde på at preverbale barn ikke får den pleien de har krav på når de er inneliggende på 

sykehus, selv om de er innlagt på avdelinger tilpasset for barn.  

  

Videre ble de validerte skalaene i vår studie brukt for å bekrefte sykepleiers kliniske 

vurdering, og det ble en bekreftelse på at det de vurderte hos barnet virkelig var riktig. 

Dette var mest relevant i forhold til administrering av analgetika og om det var riktig 

beslutning å gi smertestillende medikamenter. Dette funnet står noe i kontrast til funn i 

studien til Twycross, Finley og Latimer (2013). Her gjorde sykepleierne skåringer før 

administrering av forordnet medikament og ikke for å avgjøre hva eller om det var behov 

for smertestillende tiltak. Ljusegren et al. (2012) belyste at sykepleierne synes det var 

vanskelig ved bruk av validert skala og skille på hva som var smerter og hva som for 

eksempel var redsel, dette funnet speiler vår studies resultat hvor sykepleierne ikke fant 

skalaen spesifikk for smerte.  

 

Bruk av strukturert smertevurderingsskala til å vurdere om et barn har smerter eller ikke 

faller inn under det Kari Martinsen beskriver som teoretisk kunnskap (Martinsen 2003, s. 

75). Andersen har analysert de samme dataene som inngikk i denne studien og fant at 
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sykepleierne brukte en kombinasjon av erfarings basert kunnskap, kunnskap om det 

individuelle barnet og veldefinerte strategier når de vurderer om barnet har smerter 

(Andersen 2018). 

 

Resutatet kan tolkes som om sykepleierne i vår studie, i overensstemmelse med Kari 

Martinsens sykepleie teori foretrakk å bruke sanselig fremfor teoretisk kunnskap når de 

vurderte smerter hos preverbale barn. Dette mener vi er et interessant funn da det i noen 

studier etterlyses og blir foreslått en integrering av bruk av validert smertevurderingskala 

og sykepleiers kliniske bedømming for å tette kunnskapshull (Simons & MacDonald 

2004; Stevens et al. 2012).  

 

Sykepleiers oppfattelser av skala 

 

I vår studie oppfattet sykepleierne at de ikke kunne smertevurderingskalaene godt nok og 

i denne sammenheng manglet kunnskap omkring skalaene. Allikevel hadde sykepleierne 

en positiv innstilling til å ta smertevurderingskala i bruk i det de så verdien og nytten av 

denne. Det viste seg vanskelig å finne forskning som gikk direkte på sykepleiers 

oppfatninger omkring smertevuderingsskalaer til preverbale barn. Det var derimot mange 

studier gjort omkring oppfattelse og kunnskap om smerter hos barn. Men noen studier 

hentydet at riktig bruk av smertevurderingsskala ville gjort det lettere å håndtere barnets 

smerte og at ytterligere opplæring og kurs i forhold til å vurdere og tolke barn med smerter 

vil påvirke sykepleiernes evner og deres bevissthet i forhold til å håndtere barnets smerter 

effektivt og på riktig måte. I tillegg vektlegges også betydningen av hva sykepleierne så 

hos barnet på bakgrunn av sykepleiernes personlige oppfatninger som naturligvis er 

personavhengig og ulik og ikke nødvendigvis behøver å være kunnskap- og erfarings 

basert (Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär 2008; Ramira, Instone & Clarke 2016). 

Forskning viser at oppfattelsen og forståelsen av skala kan være et hinder for bruk, da den 

ikke av alle oppfattes spesifikk for smerter (Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär 

2008). Dette kan skape splid når det gjelder interesse for å lære skalaen, men også 

interesse for at kunnskapen til skalaen i personalgruppen ikke opprettholdes da det er 

varierende i hvilken grad den forståes riktig. Denne hindringen påvirker prioriteringen 

sykepleierne har til bruk og tiden de bruker på å bruke skalaen. 

 

Ved å gjøre denne kvalitative studien som Kari Martinsen ville betegnet som en praksis 

nær forskning ønsket vi utforske sykepleiers oppfattelser og kunnskaper omkring bruk av 

validert smertevurderingsverktøy.            

Vi håpet å belyse praksisfeltets, herunder sykepleiernes oppfattelser og bruk av 

smertevurderingsskala, for dermed å kunne bidra til kritisk refleksjon og på denne måten 

stimulere til å videreutvikle dagens praksis. Vi fant i denne sammenhengen at det ikke 

var gjort forskning i vesentlig grad omkring sykepleiers oppfattelser og at dette kan være 

et tema innenfor fremtidens forskning. 

 

Kontekstuelle faktorer kan hindre og fremme bruk av smertevurderingsskala. 

 

I vår studie mener sykepleierne at det krever en innsats fra organisasjonenes side for å ha 

et vedvarende fokus på bruk av smertevurderingsskala. Dette vil være med på å gi 
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systemisk bruk av skala og være med på å trygge sykepleiers forståelse og bruk av skala 

og sykepleiers kunnskap i forhold til barn og smerter. Implementering og bruk av 

smertevurderingsskala er regnet som en forutsetning for effektiv behandling av smerte 

(Andersen et al. 2017). Ut ifra dette fremkommer det i vårt resultat at sykepleierne ofte 

ser at dette fokuset svekkes over tid hos organisasjonen. Forskning viser at kreativitet og 

fleksibilitet i måter å gi opplæring og utdannelse er sentralt i gjennomføring i 

organisasjonene, og det fremkommer at nettopp manglende dokumentasjon av smerter og 

videre opplæring av smerter hos barn er en barriere hos sykepleierne (Ramira, Instone & 

Clark 2016). Videre viser dette studiet at revidering og diskusjon for å forbedre kreativitet 

og fleksibilitet omkring smertehåndtering på avdeling avhenger av opplæring og andre 

kunnskapsløft som utdanning. Disse er vitale aspekter for å implementere skala og 

forbedre bruk i praksis. Opprettholdelse av kunnskap er omfattende og tidkrevende 

Studiet belyser implementering av innovative tilnærminger til smertevurdering og 

håndtering som essensielt (Ramira, Instone & Clark 2016). 

Et annet studie belyser utfordringer med å forandre miljøet i praksis, da 

forandringsprosesser og opprettholdelse er komplekst og krever betydelig innsats og 

finansiering fra organisasjonens side (Stevens et al., 2012). Her fremkommer mangel på 

tid og rutiner hos sykepleierne også hindrende (Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär 

2008). Likevel viser forskning at sett bort ifra de ulike utfordringene som helsesystemet 

har forsøkes det å gi tilpasset og riktig helseomsorg til alle (Ramira, Instone & Clark 

2016). 

Flere studier viser til at sykepleierne mener mangel på tid i forhold til deres 

arbeidsmengde og mangel på avsatt tid til opplæring fra organisasjonens side er 

påvirkende faktorer. Implementering av skala var lagt i travle perioder og dette stilte krav 

til sykepleierne de ikke greide å møte i en travel arbeidshverdag (Gimbler-Berglund, 

Ljusegren & Enskär 2008 ; Twycross 2013). Forskning viser seg at barn har smerter 

lenger enn nødvendig (Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär 2008). 

I vår studie fremkommer det at sykepleieren mente de manglet kunnskap i forhold til bruk 

av skala ble. Her oppfattet sykepleierne at manglende tid og oppfølging fra 

fagsykepleiernes side til å videreføre sin kunnskap om skala var en årsak til dette. Studier 

viser at tid er en barriere for å implementere smertevurderingsskala (Gimbler-Berglund, 

Ljusegren & Enskär 2008 ; Simons & MacDonald 2004 ; Twycross 2013). Og i denne 

sammenheng trekker forskningen frem sykepleiernes frustrasjon i forhold til  

avdelingsledernes prioritering og mangel på forståelse av smertehåndtering og hva slik 

implementering vil kreve (Simons & MacDonald 2004).Forskning viser at det å forandre 

kulturen i ledelsen og forbedre ressurser som for eksempel avsatt tid krever betydelig 

innsats, også i form av økonomi og finansiering som er avgjørelser som taes på høyere 

plan i sykehusledelsen (Yamada, Squires, Estabrooks, Victor & Stevens 2017).  

Mangel på tverrfaglig samarbeid med legene og deres kunnskap og forståelse av 

smertevurderingsskalaene og skåringene fremkommer også som svært relevant for at 

skala var lite i bruk. Sykepleieren mente at et bedre tverrfaglig samarbeid ville gitt dem 

mindre utfordringer i sitt arbeid og lik kunnskap og forståelse av skala ville skapt mindre 

utfordringer når det gjaldt god vurdering av barnets smerter. Forskning viser at hierarkiets 

struktur viser seg å være en barriere i denne sammenheng, men også individuelle 

personlighetskarakteristika hos de ansatte har betydning (Gimbler-Berglund, Ljusegren 

& Enskär 2008).  
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I vår studie beskrev sykepleierne at det også forelå lite endringsvilje ved implementering 

av nye retningslinjer og praksis. Andre studier viser at dette kan forklares med at 

sykepleiere er dypt forankret i tradisjoner og rutiner (Francke, Lemmens, Huijer Abu-

Saad & Grypdonck 1997 ; Simons & MacDonald  2004). Forskning viser at 

implementering av smertevurderingsskala kan skape misforhold og motstand kollegialt 

blant sykepleiere og også legene. I denne sammenheng kan man se at en medvirkende 

årsak til dette er manglende endringsvilje og at dette skaper misforhold og motstand i 

forhold til implementering av skala (Gimbler-Berglund, Ljusegren & Enskär 2008).  

Det ønskelige må her være tverrfaglig endringsvilje og god organisatorisk struktur for å 

komplimentere et godt samarbeid for nettopp riktig og god implementering av 

smertevurderingsskala. 

 

 

Metodediskusjon 

Siden hensikten med denne studien var å utforske sykepleiers oppfatninger var en 

kvalitativ tilnærming best egnet til å besvare problemstillingen.  

I denne studien ble det gjort et strategisk utvalg for å besvare problemstillingen på best 

mulig måte og utvalget virket fordelaktig for studien da man med denne måten forsikret 

seg om at emnene, det ble søkt svar på i syftet, ble løftet frem. Deltagerne ble valgt ut 

med tanke på at de kunne fortelle mye om denne problemstillingen og for å få frem 

variasjon i erfaringer og oppfatninger (Forsberg 2013, s. 141). Det strategiske utvalget 

ble ansett som styrkende for studien da det gav et underlag som førte til at syftet kunne 

besvares. Ved å anvende strategisk utvalg ble det viktigere å intervjue færre deltagere 

med variable erfaringer slik at beskrivelsene ble rike og derfor var det samtidig nødvendig 

at deltagerne delte endel karakteristika (Henricson 2013, s. 134). 

Bakdelen ved et strategisk utvalg ses å være at man ikke kan generalisere resultatet 

ettersom utvalget er for lite og skjevt. En annen bakdel kan være at deltagerne ikke får 

den samme anonymiteten som et større utvalg og risikoen for at svarene kan være uærlige 

ved at deltagerne svarer det de tror er strategisk riktig (De nasjonale forskningsetiske 

komiteer 2010). 

Det ble brukt semistrukturerte intervjuer, på denne måten forsikret man seg om at emnene, 

det ble søkt svar på i syftet, ble løftet frem. Dette er i motsetning til ustrukturerte 

intervjuer, hvor forskeren ikke har klare ideer om hva det søkes svar på og hvor 

spørsmålene blir til underveis (Polit & Beck 2012, ss. 509-510) 

Intervjuene ble gjennomført i forbindelse med et delarbeidet i et pågående 

doktorgradprosjekt og var tenkt å kunne besvare flere ulike problemstillinger hvorav en 

var syftet i denne studien. Dermed fikk vi muligheten til å utforske et rikere datamateriale 

enn det vi ellers kunne innhentet innenfor tidsrammen vi ble gitt. 

Tematisk analyse ble valgt, da det er en fleksibel metode som kan få frem en rik, detaljert 

og kompleks beskrivelse av datainnholdet (Braun & Clarke 2006). På en annen side kan 

denne fleksibiliteten lede til inkonsekvente og manglende sammenhenger i temaene. Vi 

analyserte blant annet dataene hver for oss og laget kode- lister. Tematisk analyse er 

relativt lett å lære på samme tid som man lærer kvalitative teknikker, noe som var 

fordelaktig da vi var uerfarne i denne sammenhengen (Nowell, Noriis, White & Moules 

2017). Innen tematisk analyse kan mønstre i dataene identifiseres på en induktiv eller en 
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deduktiv måte. Vi gjorde en induktiv analyse der temaer identifiseres fra data uten å forme 

dem inn i allerede eksisterende rammeverk eller analytiske oppfatninger. 

På en side er kvalitativ tilnærming nyansert, komplekst og mangfoldig, på en annen side 

har den blitt kritisert med at "alt går” da dataene ikke er kvantifiserbare (Braun & Clarke 

2006). Det finnes utallige metoder og teknikker innenfor kvalitativ analyse, to eksempler 

er innholdsanalyse for eksempel ved Elo og Kynäs (2008) og tematisk analyse ved Braun 

og Clarke (2006). Innholdsanalyse og tematisk analyse er metoder som gir en relativt lav 

grad av fortolkning. Disse metodene står i kontrast til for eksempel grounded theory og 

hermeneutisk fenomenologi som på sin side krever en høyere grad av kompleks tolkning 

(Vaismoradi, Turunen & Bondas 2013). Tematisk analyse har i noen tilfeller blitt 

misoppfattet som en variasjon av fenomenologien og rett og slett ikke blitt omtalt innenfor 

litteraturen om kvalitative metoder. I kontrast til innholdsanalyse som kan brukes til å 

kode og kategorisere data for å fastslå trender i ordbruk, frekvens og sammenhenger kan 

man med tematisk analyse identifisere mønstre i hele datasettet (Vaismoradi, Turunen & 

Bondas 2013).   

 

Svakheter med studien kan være det rike datamaterialet. Det å ikke gjøre intervjuene selv 

og dermed ikke bli kjent med datamaterialet fra starten av, gjorde arbeidet vanskeligere 

da det tok lengre tid å bli kjent med data innholdet. Arbeidet ble ytterligere komplisert 

ved at det var første gang vi gjennomførte en slik dataanalyse og det ble nødvendig å lese 

intervjuene mange ganger hver for oss før analysearbeidet kunne begynne. En mulig 

begrensning i funnenes troverdighet og validitet er om forskernes forforståelse hadde 

farget funnene og resultatet ikke ble preget av objektivitet. Da begge forfatterne hadde 

mange års sykepleieerfaring fra en barnemedisinsk avdeling ble det viktig å motbevise 

dette ved å utøve god praksis hvor vi forklarte hvordan funnene kom frem, dette står også 

beskrevet i Pattons artikkel omkring kvalitativ forskning (Patton 2014). En annen bakdel 

kunne være at vi ikke selv hadde gjennomført intervjuene og at vi derfor brukte mye tid 

på å bli kjent med innholdet. 

For å styrke resultatenes troverdighet og for at leseren kunne vurdere forskningsresultatet 

og følge hvordan dette fremkom, ble funnene og analyseprosessen utførlig beskrevet. For 

å øke troverdigheten anvendte vi triangulering der flere personer kodet og analyserte 

dataene, dermed minsket vi risikoen for at data ble misoppfattet eller oppfattet subjektivt 

(Polit & Beck 2012, ss. 562-564). Funnene ble diskutert og forankret med PhD kandidaten 

som gjennomførte intervjuene og hadde en ulik bakgrunn og forforståelse enn oss, dette 

kan ha medført til å gjøre resultatet pålitelig. 

 

Bærekraftig utvikling 

Begrepet bærekraftig utvikling ble satt på den internasjonale og politiske dagsorden i 

1987 i rapporten «vår felles fremtid». Arbeidet ble ledet av den tidligere norske 

statsminister Gro Harlem Brundtland, derfor har rapporten blitt kaldt 

Brundtlandrapporten. Herfra kommer selve definisjonen på bærekraftig utvikling:  

 

«utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for 

at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (Kjellström, Håkansta 

& Hogstedt 2005, s. 160) 
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Bærekraftig utvikling baseres på tre grunnpilarer; sosiale forhold, naturmiljø og økonomi. 

Hvor en av de vesentlige målene er en god folkehelse, hvor målet beskriver hvordan miljø 

og helse kan bevares for fremtidige generasjoner til tross for jordens stadig økende 

folkevekst og konsum. Temaet bærekraftig utvikling og hvordan vi skal skape et 

helsefremmende og forbedret folkehelse er noe vi stadig presenteres for på 

verdensomfattende konferanser som diskuterer miljø og ressursforvaltning. Vi blir 

konfrontert med det faktum at vår generasjon ikke kan fortsette med dagens konsum og 

forurensning, da det kan føre til at fremtidige generasjoner ikke kan leve på jorden. Våre 

handlinger bør ligge lokalt mens våre tanker er globale (Kjellström, Håkansta & Hogstedt 

2005, s. 25). I forhold til det pasientrettede arbeidet har man et ansvar lokalt som 

barnesykepleier og fremme helse og forebygge sykdom for å ivareta den enkeltes pasient 

behov for helhetlig omsorg (Aakre 2011, s. 8). Helsepersonell har behov for oppdatert 

kunnskap om smerter og validerte smertevurderingsskalaer til preverbale barn i daglig 

praksis. Det legges liten vekt på smerter og smertebehandling hos barn på 

grunnutdanningen for sykepleiere i dag (Andersen et al. 2017). Ved å fokusere ytterligere 

på disse områdene på bachelor-nivå vil muligens det kunne bidra til en større kjennskap 

til bruken av smertevurderingsskalaer i praksis. De allerede positive oppfattelsene 

sykepleierne har til bruk av smertevurderingskalaene ses fremmende for å videreutvikle 

teoretisk kunnskap og teoretisk samt praktisk bruk av skalaene. Dette vil i et større 

perspektiv muligens være med på å opprettholde en bærekraftig barnehelse ved å forbedre 

pasienters smertetilstand. Ved for eksempel å løfte frem resultater for ledelse ved enkelte 

avdelinger eller i større institusjoner kan man muligens påvirke organisasjonen og 

appellere til et tettere tverrfaglig samarbeid. Som barnesykepleier har man et ansvar i 

forhold til samfunnet ved å delta aktivt i den offentlige debatten og bidra til faglige 

beslutninger i den helsepolitiske utviklingen. Dette ansvaret strekker seg fra det lokale, 

nasjonale til det globale og internasjonale. Aakre legger i de Yrkesetiske retningslinjene 

for sykepleiere vekt på nøkternhet og ansvaret sykepleiere har i forhold til å ivareta 

miljøhensyn ved å opptre ansvarsbevisst i forhold til miljøet (2011, s. 11). 

 

Konklusjoner 

Studiens resultat viser at sykepleierne har positive innstillinger til bruk av 

smertevurderingsskala, men allikevel brukte de dem sjelden. De har klare oppfattelser om 

at skalaene kan gi dem en bedre smertevurdering av barna og at barna kan få en bedre 

behandling om de bruker skalaene effektivt. Faktorer sykepleierne vektlegger som 

bakenforliggende årsaker til den sjeldne bruken er kunnskap omkring skalaene, 

manglende tverrfaglig samarbeid og mangel på tid og ressurser for å implementere og 

ikke minst videreføre bruk. 

 

Utifra studiets resultat ser vi: 

 

• Behov for kunnskapsløft i sykepleiernes grunnutdanning og kliniske praksis slik 

at tilnærmingen mellom teori og praksis forbedres. Vitenskapsbasert forskning 

kan påvirke dette. 

 

• Behov for at organisasjonen prioriterer opprettholdelse og videreføring av 

allerede implementert skala ved å tildele avdelingene nok tid og ressurser for å 

tilstrebe bærekraftig utvikling innenfor helseforetaket. 
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• Ytterligere forskning omkring sykepleiers oppfatninger av 

smertevurderingsskalaer vil være essensielt, da dette kan være nøkkelen i forhold 

til hvilke tiltak som bør iverksettes for å lykkes med en konsekvent bruk av skala. 

Holdninger og tiltro til skala kan dermed løftes frem og kan være avgjørende 

faktorer med henblikk på helsepersonellets vilje til endring.  
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Bilag 1 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 ”Smertevurdering av små barn” 
 

Bakgrunn og formål 

Sykepleieren har en nøkkelrolle i vurdering av smerter hos barn. God vurdering av 

smerter er spesielt viktig hos små barn som ikke kan fortelle om sine smerter med ord.  

 

Formålet med denne studien er å beskrive hvordan sykepleiere vurderer smerter hos 

barn 0-3 år som enda ikke har utviklet språk, inkludert en beskrivelse av hvordan ulike 

faktorer påvirker sykepleiernes vurdering av smerter hos denne pasientgruppen. Studien 

inngår som et delarbeid i et pågående doktorgradsprosjekt som utgår fra Karolinska 

Institutet i Stockholm. Stipendiaten som skal gjøre intervjuene er utdannet sykepleier og 

ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark HF som er 

behandlingsansvarlig institusjon for denne studien.  

 

Du blir spurt om å delta i denne studien fordi du jobber i en avdeling som har sagt ja til 

å delta i prosjektet og har erfaring med smerter og smertevurdering hos barn < 3 år. 

 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Om du ønsker å delta i studien fyller du ut ett en-siders spørreskjema med informasjon 

om alder, kjønn, utdanning og erfaring, samt kontaktinformasjon. Stipendiaten vil 

deretter velge ut 3-5 sykepleiere fra avdelingen for å delta i et en-til-en intervju. Du er 

hverken forpliktet til eller garantert å delta i et intervju selv om du fyller ut og lever inn 

spørreskjemaet  

 

Om du blir valgt ut til å delta i et intervju, vil stipendiaten avtale tid og sted for 

intervjuet med deg, basert på dine ønsker. Intervjuet vil normalt vare rundt 60 minutter 

og gir deg muligheten til å utdype dine tanker og beskrive din praksis relatert til 

smertevurdering av små barn. 

 

Intervjuet baserer seg på pasientsituasjoner fra din praksis. I forkant av intervjuet ber 

jeg derfor om at du identifiserer og tenker på to konkrete og ulike situasjoner med 

barn under tre år hvor du måtte vurderte om, eller i hvilken grad, barnet hadde 

smerter.  

 

Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet og stipendiaten kan også gjøre notater 

underveis. Lydopptaket vil deretter skrives ut og videre analyse vil være basert på denne 

utskriften og eventuelle notater. Om du samtykker til det, kan stipendiaten ta kontakt 

med deg i etterkant av intervjuet om det er spørsmål hun ønsker å avklare med deg. I 

tillegg til intervjuer med enkeltsykepleiere, som beskrevet over, vil vi også samle inn 

data om organisering og drift av avdelingen og gjeldende prosedyrer og retningslinjer.  



  

 32 

 

Du vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men erfaringer fra studien vil hjelpe 

oss til å forstå vurdering av smerter hos små barn bedre og kan således på sikt bidra til 

bedret behandling av smerter hos denne pasientgruppen. 

 

Taushetsplikten gjelder fortsatt 

Deltakelse i studien fritar deg ikke fra taushetsplikten. Opplysninger som kan 

identifisere pasienter må ikke fremkomme under studien. Dersom du ved et uhell avgir 

slik informasjon må du gjøre stipendiaten oppmerksom på dette og kreve at de 

taushetsbelagte opplysningene slettes. Stipendiaten har plikt til å etterkomme et slikt 

krav umiddelbart. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. I dette prosjektet vil 

kontaktinformasjon som gis i spørreskjemaet (navn, e-post og mobilnummer) være 

direkte personidentifiserende opplysninger, mens øvrig informasjon i spørreskjemaet og 

lydopptak fra intervjuet kan klassifiseres som indirekte personidentifiserende 

opplysninger. Personopplysninger vil bare kunne kobles til lydfilen fra intervjuet, 

utskrift av opptaket og intervjunotater via en unik kode. Det er kun stipendiaten som vil 

ha tilgang til direkte personidentifiserende opplysninger og til kodelisten som lagres 

adskilt fra øvrige data. Sekretær ved enheten hvor stipendiaten jobber kan få tilgang til 

lydopptaket for å skrive dette ut til tekst. Forskningsgruppen som stipendiaten inngår i 

vil få tilgang til utskrift av lydopptaket og intervjunotater for videre analyse. 

Medlemmer av forskningsgruppen kan også få høre utdrag av lydopptak. Alle lyd- og 

dokumentfiler fra prosjektet vil være lagret på kryptert og passord-beskyttet PC 

tilhørende Sykehuset Telemark HF. Eventuelle utskrifter behandles konfidensielt og 

oppbevares innelåst for å hindre at uvedkommende får adgang til disse. Resultater fra 

denne studien er planlagt publisert i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift og kan også 

bli presentert på nasjonale og internasjonale møter og konferanser. Deltakere vil ikke 

kunne gjenkjennes i presentasjoner eller publikasjoner som utgår fra prosjektet. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 31. januar 2019. Innen den datoen skal 

personopplysninger være anonymisert. Lydopptak og utskrift av disse vil fortsatt lagres 

hos behandlingsansvarlig institusjon og kan benyttes i videre forskning av 

doktorgradsstipendiaten eller den hun delegerer denne oppgaven til.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 

oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 

anonymisert. Du kan også kreve at alle opplysninger du har gitt blir slettet, men når 

analysen er påbegynt vil det ikke lenger være mulig å trekke ut og slette data fra 

enkeltpersoner i resultatet. 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Randi Dovland 

Andersen (stipendiat) på telefon 934 53 441 eller e-post anrd@sthf.no.   

 

mailto:anrd@sthf.no
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Studien er tilrådd av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS som er Sykehuset 

Telemarks personvernombudet for forskning, personvernombudet for forskning ved 

Oslo Universitetssykehus og godkjent av ledelsen ved den avdelingen hvor du jobber. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien «Smertevurdering av små barn», og er villig til å 

delta i et en-til-en intervju:  
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 Stipendiaten kan ta kontakt med meg etter intervjuet om det er spørsmål hun ønsker 

å avklare  

(kryss av hvis du samtykker til dette) 

 

Jeg ønsker å bli kontaktet på mobil:___________________, e-

post:____________________________ (fyll inn det som passer) 

 

 

 

Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i 

studien   
 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

(Signert, rolle i studien, dato) 
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Bilag 2 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 ”Smertevurdering av små barn” 
 

 
Bakgrunn og formål 

Sykepleiere har en nøkkelrolle i vurdering av smerter hos barn. God vurdering av 

smerter er spesielt viktig hos små barn som ikke kan fortelle om sine smerter med ord.  

 

Formålet med denne studien er å beskrive hvordan sykepleiere vurderer smerter barn 0-

3 år som enda ikke har utviklet språk, inkludert en beskrivelse av hvordan ulike faktorer 

påvirker sykepleiernes vurdering av smerter hos denne pasientgruppen. Studien inngår 

som et delarbeid i et pågående doktorgradsprosjekt som utgår fra Karolinska Institutet i 

Stockholm. Stipendiaten som skal gjøre intervjuene er utdannet sykepleier og ansatt ved 

Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark HF som er behandlingsansvarlig 

institusjon for denne studien. 

 

Din avdeling blir spurt om å delta i denne studien fordi dere ivaretar barn< 3 år og har 

tilgjengelig i avdelingen ett eller flere smertevurderingsverktøy til bruk i denne 

aldersgruppen. 

 

Hva innebærer avdelingens deltakelse i studien? 

Om avdelingen samtykker til å delta i studien innebærer det at stipendiaten får 

informasjon om avdelingens organisering og drift gjennom et en-siders spørreskjema 

som avdelingssykepleier/-leder eller en person hun/han utpeker fyller ut. Kopier av 

relevante styrende dokumenter (ikke pasientdokumenter), for eksempel 

smertevurderingsverktøy, prosedyrer for smertevurdering og behandling, 

foreldreinformasjon etc. vedlegges spørreskjemaet. 

 

Jeg ønsker videre å komme på et avdelingsmøte, personalmøte eller lignende for å 

informere om studien og be de sykepleierne som kan være interessert i å delta i et en-til-

en intervju om å melde sin interesse. Det gjør de ved å fylle ut et kort spørreskjema på 

en side med informasjon om kjønn, alder, utdanning og erfaring samt 

kontaktinformasjon. Jeg vil deretter gjøre et utvalg på 3-5 sykepleiere og intervjue 

disse. Med denne utvelgelsesprosedyren ønsker jeg å få til en best mulig variasjon når 

det gjelder alder, kjønn, utdanning og erfaring.  

 

I intervjuet får sykepleieren utdype sine tanker og beskrive sin praksis relatert til 

smertevurdering av små barn. Hvert intervju vil normalt vare rundt 60 minutter. Jeg 

ønsker at avdelingen kan tilrettelegge for et egnet rom hvor intervjuer kan foregå.  

 

Det vil bli gjort lydopptak av intervjuene. Lydopptakene vil bli skrevet ut og videre 

analyse av data fra avdelingen vil være basert på disse utskriftene, data fra 

spørreskjemaene og innsamlede dokumenter. Datainnsamlingen ønskes gjennomført i 
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løpet av vårsemesteret 2016. Stipendiaten vil avtale tid for når det passer å besøke 

avdelingen med leder, basert på avdelingens ønsker og behov.  

I denne studien er vi ikke ute etter å vurdere eller bedømme enkeltpersoners arbeid eller 

avdelingens praksis. Det blir heller ikke samlet inn noen pasientopplysninger. 

 

Hva skjer med informasjonen som samles inn i avdelingen?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Navn, e-post og mobilnummer 

er direkte personidentifiserende opplysninger, mens bakgrunnsopplysninger om 

enkeltpersoner og lydopptak fra intervjuer er indirekte personidentifiserende 

opplysninger. Personopplysninger vil bare kunne kobles til lydopptak av intervjuet, 

utskrift av opptaket og intervjunotater via en unik kode. Det er kun stipendiaten som vil 

ha tilgang til direkte personidentifiserende opplysninger og til kodelisten som lagres 

adskilt fra øvrige data. Sekretær ved enheten hvor stipendiaten jobber kan få tilgang til 

lydopptaket for å skrive dette ut til tekst. Forskningsgruppen som stipendiaten inngår i 

vil få tilgang til utskrift av lydopptaket, notater og data fra spørreskjemaer for videre 

analyse. Medlemmer av forskningsgruppen kan også få høre utdrag av lydopptak i 

forbindelse med analyseprosessen. Alle lyd- og dokumentfiler fra prosjektet vil være 

lagret på kryptert og passord-beskyttet PC tilhørende Sykehuset Telemark HF. 

Eventuelle utskrifter behandles konfidensielt og oppbevares innelåst for å hindre at 

uvedkommende får adgang til disse. Resultater fra denne studien er planlagt publisert i 

internasjonalt vitenskapelig tidsskrift og kan også bli presentert på nasjonale og 

internasjonale møter og konferanser. Deltakere vil ikke kunne gjenkjennes i 

presentasjoner eller publikasjoner som utgår fra prosjektet. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 31. januar 2019. Innen den datoen skal 

personopplysninger være anonymisert. Lydopptak og utskrift av disse vil fortsatt lagres 

hos behandlingsansvarlig institusjon og kan benyttes i videre forskning av stipendiaten 

eller den hun delegerer denne oppgaven til.  

 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig for avdelingen å delta i studien, og dere kan når som helst trekke 

samtykket til å delta uten å oppgi noen grunn. Dersom avdelingen trekker seg fra videre 

deltakelse mens datasamlingen pågår, vil data som allerede er innsamlet bli inkludert i 

videre analyse og publisering fra prosjektet så lenge avdelingen ikke eksplisitt motsetter 

seg dette. Når analysen er påbegynt, vil det ikke lenger være mulig å identifisere og 

trekke ut data om enkeltpersoner eller enkeltavdelinger fra resultatet. 

 

 

Dersom din avdeling aksepterer å delta eller du har spørsmål til studien, ta kontakt med 

Randi Dovland Andersen på telefon 934 53 441 eller e-post anrd@sthf.no.  

Sykehuset Telemarks personvernombud for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS (NSD) og Personvernombudet for forskning ved Oslo 

Universitetssykehus har gitt sin tilråding til at prosjektet kan gjennomføres. 

 

 

 

 

mailto:anrd@sthf.no
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Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien «Smertevurdering av små barn» og samtykker 

til at min  

 

 

 

avdeling ________________________________ (navn), __________________________ 
(navn på sykehus)  

 

 

kan delta i studien. 

 

 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

(Signert av ansvarlig leder, dato) 
 


