
PROSJEKTBESKRIVELSE 
 
 

”Kvalitetssikre smertevurdering og smertelindring av barn i 
norske sykehus” 

 
 
Oppdragsgiver: 
 
Barnesykepleierforbundet, NSF har tatt initiativ til prosjektet, som finansieres med midler fra 
Norsk Sykepleieforbund.. 
 
Arbeidstittel: 
 
”Kvalitetssikre smertevurdering og smertelindring av barn i norske sykehus” 
 
Barn defineres fra premature, dvs. < 37 svangeskapsuker, nyfødte og spedbarn og opp til 18 
års alder. 
Smerte defineres av IASP (The International Association for the Study of Pain) som ”en, 
ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assossiertassosiert med aktuell eller truende 
vevsskade”. Og videre ”som en subjektiv opplevelse ethvert individ lærer seg betydningen av 
gjennom erfaringer og opplevelser relatert til skader tidlig i livet”. 
 
 
Arbeidsgruppe: 
 
Første del av prosjektet 2002 - 2004 
Leder / fagansvar:     Janniche Buanes, BSF 
Budsjettansvarlig / fagansvar:  Inger Pauline Landsem, BSF 
Fagansvar:     Helene Gullhav, BSF 
Fagansvar:     Bente Johanne Vederhus, BSF 
 
Andre del av prosjektet fra 2004 
Leder /fagansvar / budsjettansvarlig: Inger Pauline Landsem, BSF 
Fagansvar:     Vigdis Skaug, BSF 
Fagansvar:     Bente Johanne Vederhus, BSF 
Fagansvar:     Kjersti Nordanger, BSF 
Fagansvar:     Inger Anette Finrud, BSF 
Fagansvar:     Anne Berit Krogh, Intensivsykepleiergruppen 
Fagansvar:     Susanne Bengtsson ( fra 2005)  
    
Med.rådgiver:                                              Stefan Lundberg, anestesioverlege v/Astrid  
      Lindgrens Barnesykehus 
 
Sykepleiefaglig rådgiver:   Sølvi Helseth, Høgskolen i Oslo 
 
 
 



Begrunnelse for behovet for smerteregistrering  
 
Barn som er innlagt i norske sykehus, utsettes for sykdoms- og behandlingsrelaterte smerter. 
Dette kan være akutte smerter eller smerter av mer kronisk karakter. Smerte er noe av det som 
barn frykter mest, på samme tid som det er et veldig vanlig symptom hos syke barn (”Barn og 
smerte”, Sosialstyrelsen, 2002-123-43). En forutsetning for optimal smertebehandling av 
barn, er at barnets smerte erkjennes og gjenkjennes, enten ved at barnet selv kan uttrykke sin 
smerte, eller ved at omsorgspersonene rundt barnet identifiserer og vurderer barnets smerte. 
Det er viktig å avklare hvilken type smerte det er snakk om. Har den sitt utspring i vevsskade, 
skyldes den påvirkninger på nervesystemet, eller er det andre forhold som forklarer 
lokalisering og smerteintensitet. Effektiv smertebehandling forutsetter dokumentert og  
regelmessig smertevurdering.. 
 
De siste tiårene har det internasjonalt vært forsket mye på smerte hos barn, og en del myter 
knyttet til barns evne til å erfare og oppleve smerte er avlivet. Som sykepleiere er det 
vesentlig at vi tar i bruk ny forskning i den hensikt å tjene barnets beste. 
Barnesykepleierforbundet ønsker å være en pådriver i dette arbeidet, og tilrettelegge for at 
eksisterende kunnskap tas i bruk og videreutvikles.  
 
Målsetting / målgruppe 
 
Overordnet mål: Optimal smertelindring av barn i norske sykehus 
 
Hovedmål: 

1) Kartleggingsstudie av forhold vedrørende smertehåndtering på norske barneavdelinger 
- Undersøkelse ved nyfødtintensivposter 
- Undersøkelse ved barneposter 
2) Utarbeidelse av veileder i bruk av smertevurderingsinstrument 
3) Etablere et tverrfaglig nasjonalt nettverk 

 
Undermål: 
♥ Spørreundersøkelse til alle landets nyfødtintensivposter om bruken av standardiserte 
smerteverktøy og rutiner for smertebehandling ved avdelingssykepleier 
♥ Spørreundersøkelse til alle landets øvrige barneposter om rutiner ved smertevurdering og 
smerterapportering ved avdelingssykepleier 
♥ Sammenfatning av spørreundersøkelsene og tilbakemelding til postene om resultatene  
♥ Presentere resultatene i Barnesykepleierforbundet sitt tidsskrift 
♥ Presentasjon av spørreundersøkelsen på Barnesykepleierforbundets vårseminar 
♥ Presentasjon av prosjektet i Sykepleien 
♥ Gjennomgang av eksisterende smerteinstrument til nyfødte barn, oversette aktuelle verktøy 
til norsk og presentere dem i en informasjonsbrosjyre for bruk i klinikken 
♥ Gjennomgang av eksisterende smerteinstrument til barn i ulike aldersgrupper, tilpasse 
aktuelle verktøy og presentere de i en informasjonsbrosjyre for bruk i klinikken  
♥ Etablere nettside for utveksling av kunnskap om barn og smerte 
♥ Skrive artikkel til Sykepleien 
♥ Skape konstruktive og fremtidsrettede samarbeidsrelasjoner til ulike medisinske 
spesialiteter 
♥ Delta i faglige debatter om barn og smerte 
 



Målgruppe: 
 
Sykepleiere som jobber med barn 

 
Vi ønsker å fokusere på smerte hos barn, og gjennom kartleggingen vil sykepleiere på de 
ulike barneposter få innsikt i hvordan smerte håndteres i dag.. Ved å utarbeide en veileder for 
bruk av smerteverktøy, håper vi å tilrettelegge for bedre smertevurdering og smertelindring. 
Vi berører ikke den medisinske delen av smertebehandlingen, kun den pleiemessige, som vi 
mener har stor betydning for det totale smertebehandlingstilbudet barnet får. Optimal 
smertebehandling er avhengig av tverrfaglighet. 
 
 
Tidsplan / fremdrift 
 
Prosjektet er todelt: I: 
⎯ Kartleggingsstudie ble gjennomført høsten 2002 for nyfødtintensivpostene, og våren 

2003 for de øvrige barnepostene.  
⎯ Prosjektet ble presentert på vårseminaret til Barnesykepleierforbundet 2003 med 

foreløpige tall fra kartleggingsstudien.          
⎯ Høsten 2003 skal materialet fra kartleggingsstudien analyseres og presenteres i en 

rapport som skal sendes tilbake til de enkelte poster og til tidsskriftet til 
Barnesykepleierforbundet. 

 
I andre prosjektperiode utvides arbeidsgruppen med nye faggrupper av sykepleiere for å 
balansere og forsterke prosjektet. II: 
 
⎯ Gjennomgang av litteratur for å finne frem til reliable og valide smerteinstrument vår 

2004 Oversette aktuelle smerteinstrument til norsk høsten 2004 
⎯ Presentere disse i en informasjonsfolder for sykepleiere våren 2005 
⎯ Distribuere disse til barnepostene vår 2005 
⎯ Opprette nettsted 2004-2005 
⎯ Artikkel i Sykepleien i løpet av 2005 
⎯ Etablere samarbeid med legegruppen 

 
Prosjektet vil til enhver tid være under evaluering, og prosjektgruppen håper å kunne avslutte 
andre del av prosjektet i løpet av 2005. Deretter er det naturlig med en videreføring av 
prosjektets hensikt som det til enhver tid vil være nødvendig å jobbe videre med. I hvilken 
form er ennå ikke klart.  
 
Høringsinstanser: 
 
Avhengig av hva som skal presenteres vil de enkelte faggruppers styre, barneposter og 
samarbeidspartnere ift barn og smerte bli kontaktet. Det vil også være aktuelt å innhente råd 
og veiledning fra NSF’s fagavdeling. 
 
 
 
 



Finansiering / budsjett: 
 
Overført fra 2003 har smerteprosjektet en økonomisk ramme på 71 400,-. I tillegg er 
prosjektet tildelt 15 000,- av BSF’s prosjektmidler for 2004. For 2005 er prosjektet tildelt kr 
50 000,- av faggruppens prosjektmidler fra NSF. Deltagelse fra de andre faggruppene vil 
ytterligere styrke prosjektet økonomisk da disse også har søkt om midler til prosjektet. 
 
 
Referanser: 
Barn och smärta, ”State of the art”; Socialstyrelsen, Artikelnr.2002-123-43 
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