
Brukerinformasjon.  
 
EDIN;  
 
EDIN er ment som hjelp til bedre vurdering av hvordan pasienten har det mht velvære – ubehag – smerte.  
EDIN anbefales brukt ved mistanke om gjentatte eller vedvarende smerter

 

. Dette er ubehag og/eller smerte som 
oftest ikke er direkte relatert til smertefulle prosedyrer.  

Ved å gjøre jevnlige EDIN-skorer får vi en bedre dokumentasjon av barnets tilstand.  
Det gjør det mulig å bedømme om vi har lyktes med lindrende/støttende tiltak, om disse bør endres eller om 
medikamentelle tiltak bør settes inn/endres.  
Vurderingen gjøres fortløpende, men spesielt under og etter stell av barnet. Vurder gjerne i samråd med foreldre 
eller kolleger som har vært delaktig i pleien.  
Hver poengsum bør reflektere en observasjonsperiode på 3 – 5 timer. 
 
 
Hvordan bør ulike poengsummer vurderes? 
I den franske valideringen av EDIN (2001) ble poengskår > 6 vurdert som uttrykk for smerte

 

 og genererte 
medikamentell smertelindring.  

Ved UNN, Tromsø er EDIN blitt brukt i ca 4år. Det synes som en god rettesnor å betrakte poengskårer > 5-6 som 
et uttrykk for smerte. Ved så høy skår bør smertelindring med medikamenter vurderes. 
HUSK imidlertid at lindring av ubehag og smerte er langt mer enn medikamentelle tiltak
 

.  

Utviklingstilpasset pleie og behandling bør være basis for all handtering av barnet.  
Uansett poengsum er det avgjørende at barnet får optimal utviklings- og adferdsstøttende pleie. Denne må være i 
tråd med barnets modenhetsgrad, stabilitet og mestringsevne. Den mest grunnleggende smertelindringen er god 
planlegging og gjennomføring av optimal behandling og pleie. At mamma/foreldre er til stede og deltar i stell/gir 
kos er viktig. Det kan øke barnets trygghetsfølelse og mestringsevne. 
 
EDIN er utviklet for vurdering av fortidligfødte barn fra 27 GA og nyfødte opp til 2 måneders alder.  
Vurderingen av de 5 parametrene gjøres i forståelse med barnets modenhetsgrad. For eksempel vil et fortidligfødt 
barn i 27 GA ikke smile eller være oppmerksomt på en eksplisitt registrerbar måte. Det vil imidlertid kunne gi 
vage tegn til tilbaketrekning eller ustabilitet ved berøring. (Til sammenligning gir PIPP (premature infant pain 
profile) poeng for lav GA (1 poeng 32 – 35 uker, 2 poeng 32 – 28 uker, 3 poeng < 28 uker).  
 
Det skal med andre ord være lav terskel for å gi poeng til de små fortidligfødte. 
 
 


