
Smertevurdering
av småbarn

BAKGRUNN
Barn som behandles på sykehus vil som oftest oppleve smerte. 
Enten som et resultat av behandlinger og undersøkelser eller som 
en konsekvens av den sykdommen eller skaden de trenger hjelp 
for. Barn med kronske sykdommer eller medfødte skader kommer 
oftere til sykehuset enn andre barn og er spesielt utsatt for gjentatte 
smertefulle opplevelser. Andelen sykehusinnleggelser er størst for 
de minste barna (1). Mens større barn og voksne kan fortelle om sin 
smerte med ord (2), er de minste barna totalt avhengig av barne- 
sykepleierens evne til å gjenkjenne og tolke tegn på smerte og 
bruke denne informasjonen til å igangsette effektiv behandling (3).

Hverdagssmerte er en normal del av livet til alle små barn, de fal-
ler eller slår seg under lek og på den måten lærer de etter hvert å 
skille mellom hva som er farlig og hva som ikke er det. Men mens 
hverdagssmerte har en viktig – og positiv - læringseffekt, kan ikke 
det samme sies om den smerten som påføres barnet i forbindelse 
med innleggelse i sykehus. Små barn har svært begrenset evne til å 
regulere opplevelsen av smerte (3, 4). Selv de minste barna ”lærer” 
av de smertene de blir påført. Gjentatt smerte tidlig i livet forårsaker 
endringer i nervesystemet. Opplevelsene lagres i hjernen selv om 
de ikke kan uttrykkes med ord og reduserer barnets smertetoleranse 
(4, 5).  Ubehandlet smerte øker sannsynligvis også faren for kroniske 
smertetilstander.

Flere studier har vist at leger og sykepleiere undervurderer smerter 
når deres vurdering sammenlignes med barnets egen (6) eller med 
foreldrenes (6-8) vurdering. Det blir hevdet at bruk at strukturerte 
smertevurderingsskalaer vil gjøre vår vurdering av smerteintensitet 
mer objektiv (9) og forhåpentligvis også mer lik barnets egen vurdering. 
Det finnes over 40 ulike observasjonsskalaer for smerte (10), men 
bare et fåtall av disse er tilgjengelig på norsk. Det er også stor variasjon 
i kvaliteten på de ulike skalaene og ingen skala er velegnet for alle 
aldersgrupper eller kliniske situasjoner (3).

Det er imidlertid ikke nok at disse skalaene finnes, de må også tas 
i bruk. Studier har vist at bruken av strukturerte smertevurderings-
skalaer fremdeles ikke er godt integrert i daglig klinisk praksis. Noen 
mener årsaken er sykepleiernes manglende evne eller motivasjon 
for å ta skalaene i bruk (11), men det er vanskelig å finne studier 
som faktisk har spurt sykepleiere om deres tanker og erfaringer 
omkring bruk av denne typen skalaer. Andre mener at kunnskaps-
grunnlaget for disse skalaene er for spinkelt og at vi vet for lite om 
hvordan og i hvilken grad bruk av strukturerte skalaer påvirker
vurdering og behandling av smerte og evaluering av den 
behandlingen som er gitt (12).
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Barnesykepleiere har en nøkkelrolle i å sikre små barn tilstrekkelig og god smertelindring. 
Vi jobber nærmest syke barn og foreldrene døgnet rundt og alle ukas dager. Barnesyke-
pleierens vurderinger av barnet utgjør fundamentet for all smertebehandling, både 
omsorgs- og miljøtiltak og medikamentell behandling. Strukturerte observasjonsskalaer 
er utviklet for å assistere barnesykepleieren i sin samlede vurdering av barnets smerter. 
Kvaliteten og påliteligheten til disse skalaene, men også hvordan barnesykepleieren 
forstår innholdet og anvender dem i sin daglige praksis, har avgjørende betydning for om 
de virker på den måten som var tenkt.
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MÅL
Det overordnede målet med dette prosjektet er å undersøke i 
hvilken grad kognitive intervjuer og bruk av filmvignetter for å  
standardisere vurderingssituasjonen kan forbedre hvordan vi 
validerer oversatte observasjonsskalaer for smerte.
Spesifikke mål er:
- Utforske bruken av kognitive intervjuer som en del av  
 oversettelse og kulturell tilpasning av COMFORT atferdsskala  
 og presentere en strukturert analysemetode for å analysere data  
 fra slike intervjuer
- Teste inter-rater reliabilitet og validitet av den oversatte  
 versjonen av COMFORT atferdsskala
- Utforske sykepleieres oppfatning om smerter og smerte- 
 vurdering generelt og om deres meninger omkring bruk av  
 COMFORT atferdsskala i klinikken
- Teste reliabiliteten til vurderinger med COMFORT atferdsskala  
 basert på filmvignetter sammenlignet med vurderinger av den  
 samme situasjonen i klinikken 

På lengre sikt ønsker vi å bidra til bedre behandling av smerte hos 
preverbale barn gjennom å videreutvikle og forbedre de metodene 
som brukes for å validere vurderingsskalaer for smerte. Vi mener 
at bedre og mer valide vurderingsverktøy og mer kunnskaper om 
hvordan sykepleierne forstår og bruker disse verktøyene i sin kliniske 
praksis vil bidra til riktigere vurdering av smerte og med det en 
bedre behandling. Prosjektet vil også resultere i en norsk oversettelse 
av COMFORT atferdsskala som har vist begynnende validitet (at 
skalaen måler det den skal måle) og inter-rater reliabilitet (samsvar 
mellom to personer som vurderer samme situasjon).

GJENNOMFØRING
Prosjektet er basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative 
metoder. Oversettelse av skalaen fulgte internasjonalt anerkjente 
retningslinjer (13). Deretter ble klinikernes forståelse av skalaen kart-
lagt gjennom en serie kognitive intervjuer (14); herunder problemer 
relatert til språklige uklarheter og/eller praktisk bruk av skalaen. 
Siden denne første intervjurunden var basert på vurdering av film, 
vil vi gjennomføre en ny intervjurunde hvor vi kartlegger sykeplei-
eres forståelse av skalaen når den brukes i en klinisk situasjon.  Til 
slutt vil vi undersøke om filmvignetter er en pålitelig metode for 
å standardisere vurderingssituasjonen når vi validerer smertevur-
deringsverktøy. Fordelen med bruk av ferdiginnspilte filmer er at 
mange utøvere kan vurdere den nøyaktig samme situasjonen og at 
pasientbelastningen redusert ved at færre pasienter må inkluderes. 
Bakdelen er at ikke alt kan vurderes like godt på film som i virkelig-
heten. 

FORELØPIGE RESULTATER
To av delstudiene i prosjektet er ferdige. Den ene er publisert i år 
(15) og den andre er så godt som klar til innsending (16). I den 
studien som er publisert har vi presentert en norsk oversettelse av 
COMFORT atferdsskala og vist betydningen av å spørre de som skal 
bruke skalaen i klinisk praksis om hvordan de forstår den. Vi fant at 
de fleste problemene framkom først når deltakerne faktisk brukte 

skalaen i motsetning til å lese 
gjennom den. Problemene som 
ble funnet ble brukt til å forbedre 
både originalversjonen og den 
norske oversettelsen av skalaen. I 
den studien som er snart klar for 
innsending har vi validert og relia-
bilitetstestet COMFORT atferds-
skala i en klinisk setting. 

PROSJEKTETS BETYDNING
Det blir hevdet at bruk av struk-
turerte smertevurderingsverktøy 
er en nødvendig forutsetning for 
effektiv smertebehandling. For at dette skal være sant er det flere 
faktorer som må være på plass, blant annet må den skalaen som 
brukes være valid og reliabel. Om en i klinikken bruker skalaer som 
ikke er validert kan det bidra til systematisk over- eller under- 
vurdering av smerte. Undervurdering øker barnets lidelser, mens 
overvurdering kan medføre at sårbare barn utsettes for unødven-
dige omsorgstiltak eller får medikamenter de ikke trenger. Det fin-
nes i dag mange ulike smertevurderingsverktøy for barn, men den 
vitenskapelige kvaliteten på disse varierer mye (17). Det er også slik 
at mange publiserte validasjonsstudier er av dårlig vitenskapelig 
kvalitet (små utvalg, svake testmetoder for eksempel sammenlig-
ning av scorer på en skala med scorer på en annen, tilsvarende 
skala) og derfor bidrar lite eller ingenting til skalaens samlede 
validitet. Selvfølgelig finnes det også unntak, et eksempel er Bente 
Vederhus’ artikkel om validering av den norske versjonen av PIPP 
(18) hvor forhåndsdefinerte hypoteser ble testet. Det er samtidig 
viktig å være klar over at en skala aldri kan sies å være valid basert 
på enkeltstudier alene, men at skalavaliditet alltid er summen av 
resultatene fra flere pålitelige studier.

Det finnes også svært lite forskning omkring sykepleieres opp-
fatninger om vurdering av smerter og om hvordan sykepleiere 
tenker omkring bruk av strukturerte smertevurderingsverktøy. Det 
til tross for at det gjennom flere år har vært en bekymring knyttet 
til manglende implementering av skalaer i klinisk praksis. Jeg tror vi 
i dette prosjektet, gjennom samtaler med sykepleiere, kan gi noen 
flere svar på hvorfor dette er vanskelig.

OM MEG
Jeg er sykepleier med en langvarig interesse for smerter hos nyfødte 
og små barn. I årene 2003-2005 ledet jeg en intervensjonsstudie 
for å bedre smertebehandlingen ved nyfødt intensiv avdelingene 
i Vestfold og Telemark. Jeg var med å danne Norsk Barnesmerte-
forening i 2004 og leder for foreningen i årene 2005-2008. Jeg har 
en mastergrad i klinisk medisinsk vitenskap og er fra mars 2013 
doktorand på deltid (50 %) ved Karolinska Institutet, parallelt med 
50 % jobb som rådgiver ved Barne- og ungdomsklinikken, Syke- 
huset Telemark i Skien. De siste årene har jeg vært engasjert i flere 
forskningsprosjekter, herunder en nordisk studie om bruk av 
hud-mot-hud kontakt i nordiske nyfødt intensivavdelinger (19), 
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kartlegging vedrørende bruken av strukturerte smertevurderings-
verktøy i norske og svenske nyfødt intensivavdelinger og siden 
2010 nasjonal koordinator for den norske deltakelsen i EUROPAIN-
studien, se www.europainsurvey.eu.

Mitt doktorgradsprosjekt har tittelen “Validation of translated 
observational pain assessment measures for use in preverbal 
children”. Hovedveileder er Leena Jylli, PhD, smertesykepleier og 
lektor, biveiledere er professorene Ann Langius-Eklöf, Tomm 
Bernklev og Britt Nakstad. Leena Jylli og Ann Langius-Eklöf er begge 
ansatt ved Institusjonen for neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle ved Karolinska Institutet, Tomm Bernklev er forskningssjef 
ved Sykehuset Telemark og Britt Nakstad er spesialist i nyfødtmedisin 
og forskningssjef ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus 

universitetssykehus. Jeg er i tillegg tilknyttet et kanadiskbasert 
 nettverk for studenter, doktorander og post docs innen 
barnesmertefeltet – Pain in Child Health (PICH). For mer informasjon, 
se http://paininchildhealth.dal.ca/. Det er også nylig publisert en 
artikkel (20) om hva PICH nettverket har oppnådd gjennom de 12 
årene det har eksistert og det finnes også en kort og informativ 
informasjonsfilm på YouTube (21). Dersom du er interessert i opp- 
dateringer om barn og smerter vil jeg også anbefale Norsk Barne-
smerteforenings nettside, http://www.norskbarnesmerteforening.
no/ og Facebookside. En kopi av den norske oversettelsen av  
COMFORT atferdsskala og av artikkelen som beskriver oversettelses-
prosessen og kulturell tilpasning av den norske versjonen kan fås 
ved henvendelse til meg.
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