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ABSTRACT 
 

Background: Despite improved guidelines and treatment of children, postoperative 

pain is still a problem. Painassessment in children and specially children with 

cognitive disibilities demands  knowledge in existing pain measurement tools for 

nurses. Then all children have the opportunity to express their pain. 

Aim: To find out if there is a difference in the frequency of assessment in 

postoperative pain in  children after surgery for  scoliosis. 

Design: A retrospective study.  

Methods: The study was performed in Linköping University hospital. Children 

admitted 2008-2009 for Idiopatic scoliosis or Neuromuscular scoliosis surgery, in 

age 0-18 years and available via the data journal were included in the study.  

Results: Children with Idiopatic scoliosis had a higher freqvence of painassessment 

compared with Neuromuscular scoliosis. Children who didn´t understood verbal 

information had less frequence of painassesment compered with those who 

understood verbal information. Girls were assessed for pain significant more often as 

compared to boys in the group who understood verbal information. 

Conclusion: There was differences between children who were able to express 

themselves and those who weren´t in painassessment, but also gender matters and to 

ensure all children’s right to similar care it´s of importance to access different pain 

measurement tools.  
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SAMMANFATTNING 

Inledning: Postoperativ smärta hos barn är fortfarande ett problem trots förbättrade 

arbetsrutiner och smärtbehandling. Smärtskattning på barn och speciellt barn med 

kognitiva nedsättningar kräver att sjuksköterskorna har kunskap om tillgängliga 

smärtskattningsinstrument. På så vis ges alla barn möjlighet att smärtskattas. 

Syfte: Att undersöka hur ofta sjuksköterskor smärtskattar barn som opereras för 

skolios postoperativt.  

Design: En retrospektiv studie.  

Metod: Journalgranskningen genomfördes på Universitetssjukhuset i Linköping. 

Alla barn som under 2008-2009 opererats för Idiopatisk eller Neuromuskulär skolios, 

var mellan 0-18 år och fanns med i journaldatasystemet inkluderades i studien. 

Resultat: Barn med Idiopatisk skolios smärtskattades oftare än barn med 

Neuromuskulär skolios. Barn som inte förstod instruktion smärtskattades inte lika 

ofta som de barn som förstod instruktion. Flickor smärtskattades oftare än pojkar 

inom gruppen som förstod instruktion. 

 Konklusion: Det fanns en signifikant skillnad i frekvens smärtskattning mellan 

Idiopatisk skolios och Neuromuskulär skolios, utöver detta gjordes fyndet att flickor 

smärtskattades högre än pojkar. För att alla skall få möjlighet till lika god omvårdnad 

krävs att det finns tillgång till olika smärtskattningsinstrument. 

Nyckelord: postoperativ smärta, barn, smärtskattningsinstrument, sjuksköterska, 

skolios 
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INLEDNING 

BARN OCH POSTOPERATIV SMÄRTA 
På tidigt 1900-tal var teorier om smärtupplevelser fokuserade på att lokalisera 

nervfibers smärtimpulser. När man inte kunde kontrollera smärta efter kirurgiska 

ingrepp söktes nya teorier som kunde förklara smärtan (Gedaly-Duff 1988).  Den 

första studien som undersökte hur barn upplevde smärta efter en operation var 

Mather & Mackie (1983) som fann tre viktiga områden: att många barn upplevde att 

de hade hög grad av smärta oavsett ingrepp, att vårdpersonal inte behandlade smärtan 

på ett tillfredställande sätt, att barn fick otillräckligt med analgetika. Målet var att ge 

så lite smärtlindring till barn som möjligt. Interaktionen mellan praktik och forskning 

har gjort att sjukvårdspersonals förståelse för smärta har blivit större (Gedaly-Duff 

1988). 

 

Smärta är ett komplext och holistiskt fenomen som upplevs olika hos varje enskild 

individ (Pölkki et al 1999). Enligt International Association for the Study of Pain kan 

smärta definieras som: ”en obehaglig sinnesupplevelse, som starkt och specifikt 

känslomässigt engagerar oss och som är utlöst av en verklig eller hotande 

vävnadsskada, eller beskrivs i termer av en sådan skada” (IASP 1979). Anand & 

Craig (1996) menar att en vidare definition av smärta innebär att upplevelsen är 

subjektiv. Huguet et al (2010) menar att tidigare erfarenheter och barnets kognitiva 

mognad påverkar hur smärtan upplevs och uttrycks. Han menar vidare att smärta är 

en interaktion mellan många olika faktorer så som fysiska, känslomässiga och 

kognitiva. Smärta är en obehaglig men nödvändig känsla (Huguet et al 2010).  

 

Postoperativ smärta är en vanlig erfarenhet hos barn efter en operation (Pölkki et al 

2003). Tidigare smärtsamma erfarenheter hos barn kan leda till både negativa och 

positiva effekter. De positiva effekterna kunde vara att det var lättare att hitta 

copingstrategier som exempelvis att slappna av. (Pölkki et al 1999). Behandling av 

postoperativ smärta är dock fortfarande ett problem och beror till stor del på 

organisatoriska orsaker som ofullständiga läkemedelslistor samt otillräcklig 

användning av smärtskattningsinstrument (Karling et al 2002). Det kan även bero på 

bristande kunskap hos vårdpersonalen när det gäller att tolka barnets smärtuttryck 
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menar Karling et al (2002). Föräldrar känner sig ofta maktlösa och otillräckliga när 

deras barn har postoperativa smärtor. Det är därför viktigt att de har förtroende för 

vårdpersonalen och upplever att deras barn är i trygga händer (Bull & Grogan 2010). 

Espezel & Canam (2003) menar att de viktigaste delarna för en fungerande relation 

mellan sjuksköterska och förälder är att etablera kontakt för att kunna delge 

information och att dela med sig av vården runt barnet. Barns reaktioner inför en 

operation varierar med ålder och erfarenhet.  

 

Mc Graw (1994) beskriver Jean Piaget´s kognitiva modell för den intellektuella 

utvecklingen och enligt Piaget kan barn delas in i olika åldersgrupper i förhållande 

till deras förmåga att förstå omgivningen. Ungdomarna hade enligt honom ett 

flexibelt tänkande. Pölkki et al (1999) menar att skolbarn kan uppleva smärta som 

ett straff och har svårt att förstå någon anledning till att de ska behöva uppleva 

smärta. Ericsson (1997) beskriver att ungdomar befinner sig i en fas mellan barndom 

och vuxenlivet och är i utveckling mot större självständighet. Forsner (2006) menar 

att ungdomarna kan uppleva en vilsenhet i både kropp och själ vid en 

sjukhusvistelse.  

 

Beskrivningen av smärta är också olika beroende på ålder. Småbarn beskriver 

smärtan som något konkret med kroppsuttryck eller känslomässiga ord. De upplever 

smärtan som en otrevlig känsla som i sin tur leder till en känslomässig erfarenhet, 

men de förstår inte riktigt varför de upplever smärtan. I takt med barnets utveckling 

ökar medvetenheten och mer komplexa känslomässiga uttryckssätt ses först hos 

skolbarn. Ungdomarna kan förklara sin smärta tydligare då de har ett mer komplext 

vokabulär och har en förståelse för smärtan i ett större perspektiv. Det kan också i 

den här åldern finnas mycket oro för framtiden som kan påverka smärtan och hur den 

upplevs (Schechter et al (red), Gaffney et al 2003). 

 

Faktorer som oro och rädsla påverkar barnet negativt och kan leda till en starkare 

smärtupplevelse. Det är av stor vikt att barnet och föräldrarna upplever att de fått 

tillräckligt med information innan operationen (Karling et al 2002). Föräldrar som är 

stressade och oroliga har en negativ inverkan på barnen (Bull & Grogan 2010). 

Genom att förbereda föräldrarna och barnen innan operationen med hjälp av 

studiebesök, video och böcker kan deras oro minska och det kan leda till att den 
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postoperativa vården blir lättare för barnen (McGraw 1994). Enligt Li & Chung 

(2009) är det även viktigt att barnets oro minskar så att deras möjligheter till coping 

ökar. En bra coping kan leda till att barnet kan hantera den stressade situationen på 

sjukhuset samt de procedurer som ska genomföras. Li & Chung (2009) visade i sin 

studie att de barn som hade fått förberedelse genom lek innan operationen upplevde 

mindre oro och stress inför och efter operationen. Barn som ligger på sjukhus är 

känsligare för stress då de har begränsad kognitiv kapacitet, sämre självkontroll och 

är väldigt beroende av andra (Li & Chung 2009). Föräldrar har en viktig roll när det 

gäller smärtbehandling för deras barn då de är experterna på sina barn. De kan föra 

barnets talan och uppmärksamma sjuksköterskan på barnets önskemål. Detta är 

naturligtvis beroende på hur väl föräldrarna kan tolka och känna igen barnets tecken 

på smärta (Simons & Roberson 2002). 

  

SMÄRTSKATTNINGSINSTRUMENT 
För ett barn innebär postoperativ smärta ett stort stresspåslag. Därför är det viktigt att 

ta reda på mera om smärtans intensitet och hur den ter sig. Då smärtan är en 

subjektiv upplevelse innebär det en utmaning att tolka den. Barn kommunicerar på 

olika sätt och kan därför bättre identifiera och förklara smärtan genom att beskriva 

med ord, tal, bilder eller genom att använda skalor Det är viktigt att de barn som inte 

kan uttrycka sin smärta verbalt blir smärtskattade med beteendeskalor (Jylli 2004).   

 

VAS (visuell analog skala) är en horisontell 100 mm skala, som i ena änden visar 

”ingen smärta” och i andra ”värsta tänkbara smärtan”. Det finns flera olika varianter 

av denna skala och en är den lodräta färgade analoga skalan CAS (colour analog 

scale) som har utvecklats för barn från 5-16 år. Barnet kan med hjälp av en 

markering själv ange hur ont det gör. Det rödfärgade området ökar i omfattning ju 

högre upp markeringen flyttas från ”ingen smärta” till ”värsta tänkbara smärta”.  På 

baksidan representerar färgfältet en siffra mellan 0-10 (McGrath et al 1996). Von 

Baeyer & Spagrud (2007) beskriver VAS som en global mätskala som ger ett 

helhetsintryck av patientens smärta. Även om skalans användning vid pediatrisk 

smärta har begränsad forskning, används den oftast som kriterium för validering av 

mer komplexa smärtskattningsskalor. Merkel & Malviya (2000) beskriver VAS som 

användbar även för mätning av intensiteten av ångest, illamående och andra 
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komponenter av obehag. CAS är lättare för barn att använda än VAS på grund av att 

dess färg, bredd och längd hjälper barn att förstå att olika skalpositioner återspeglar 

olika värden vad gäller smärtans intensitet. McGrath et al (1996) beskriver en 

pocketversion av CAS tillsammans med en ny modell för FAS (face analog scale) 

som består av nio ansikten som visar olika nivåer av obehag. På baksidan finns 

samma ansikten med ett värde från 0.0-1.0.  Denna pocketmodell med CAS och FAS 

hjälper barnen att visa intensiteten av smärtan men även hur de mår känslomässigt. 

Perrott et al (2004) understryker att FAS kan hjälpa många barn att uttrycka även den 

sensoriska och affektiva delen av smärtan. Det finns barn som inte själva är kapabla 

att uttrycka sig verbalt och för dessa barn finns olika beteendeskalor.   

 

NCCPC (Non Communicating Children´s Pain Checklist) är en smärtskattningsskala 

som kan användas till barn med nedsatt kognitiv förmåga (Breau et al 2002). Samma 

författare har även tagit fram NCCPC-PV (postoperative version) som är speciellt 

framtagen för att skatta postoperativ smärta. Voeppel-Lewis et al (2002) har också 

konstruerat en beteendeskala, skalan kallas för FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, 

Consolability) och kan användas för att smärtskatta barn 0-7 år, men även till barn 

med nedsatt kognitiv förmåga.  

 

SJUKSKÖTERSKANS SMÄRTSKATTNING 
Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om smärtskattningsinstrument och 

kunskap om barns utveckling (Merkel & Malviya 2000). Sjuksköterskans roll är 

central vid smärtbehandlingen då hon ska tolka smärtsignaler hos barnet samt 

förebygga och behandla smärtan (Socialstyrelsen 2002). Brister i bedömningen av 

barns smärta är en stor orsak till obehandlad smärta hos barn och ungdomar. Därför 

är det viktigt att sjuksköterskor som vårdar barn postoperativt har kunskap och 

erfarenhet om hur smärta mäts (Merkel & Malviya 2000). Generellt kan 

smärtskattning delas in i fyra områden, fysiologiska mätningar, beteende och 

observationsskalor, multidimensionella smärtskattningsskalor och 

självskattningsskalor (Ghai et al 2008). Fysiologiska svar som puls och 

andningsfrekvens kan vara förknippade med smärta men kan vara ospecifika och 

påverkas av många faktorer som feber, illamående, sepsis som inte är relaterade till 

smärtan (Ghai et al 2008 & Jylli 2004). Gråt har använts som en indikator på smärta, 
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och studier visar att småbarn gråter mer än äldre barn, men det finns ingen evidens 

för att en specifik smärtgråt existerar. Just ansiktsuttrycket vid smärta kan särskiljas 

från andra uttryck som glädje eller förvåning, men desto svårare är skillnaderna 

mellan smärta, rädsla och ångest. Det är i ansiktet som de största reaktionerna på 

smärta har kunnat mätas (Jylli 2004). Därför är det viktigt att använda ett 

smärtskattningsinstrument som passar det enskilda barnet. Det är också viktigt att 

barnet smärtskattas både vid vila samt vid rörelse och att detta dokumenteras 

(Socialstyrelsen 2002). 

 

Flera studier visar på otillräcklig dokumentation om smärta (Buckley 2000, Simons 

& Moseley 2009). Salanterä et al (1999) lyfter fram vikten av dokumentation för att 

få bättre struktur i smärtbehandlingen. Strukturen underlättar smärtskattning, 

smärtlindring och utvärdering av barnens smärtbehandling. En undersökning av 

Taylor et al (2008) visade att 18 procent av barnen hade tre eller fler anteckningar 

om smärta i sina journaler. Närmare fyra av fem journaler hade ingen dokumentation 

om smärta de första 24 timmarna. De Rond et al (1998) har beskrivit vikten av att få 

in en rutin så att smärtan skattas dagligen. Mer än en tredjedel av sjuksköterskorna 

tyckte att det var viktigt med daglig smärtskattning. Simons & MacDonald (2004) 

visar i sin studie att sjuksköterskor efterfrågade ökad kunskap om 

smärtskattningsinstrument och flera upplevde att de saknade erfarenhet av vissa 

smärtskattingsinstrument. Tillförlitligheten är större när barnen själva skattar sin 

smärta jämfört med när vårdpersonal eller föräldrar smärtskattar menar Forsner 

(2006) och Zhou et al (2008). Både vårdpersonal och föräldrar har enligt studierna 

tendens att undervärdera barnets verkliga smärta. Simons & MacDonald (2004) 

menar att det är viktigt med bra smärtskattning av barn då det också leder till både 

nöjdare barn och familjer. 

 

SKOLIOS  

Redan för mer än 2500 år sedan återfinns beskrivningar av ryggdeformiteter. Ordet 

skolios kommer från den forntida grekiskan och betyder bända eller vrida och 

användes i dessa sammanhang först av Hippocrates, år 460-377 f.kr. Från den tiden 

beskrivs bl.a. att patienter med skolios blev bundna med fötterna vid en stege som 

lyftes upp, för att sedan släppas ner på marken i förhoppning om att sträcka ut 
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ryggraden.  Lovett (1913) beskriver sjuksköterskor som på 1500-talet snörade ihop 

brösten och sidorna på flickor för att de skulle se slankare ut, vilket resulterade i att 

bröstbenet vräkte sig framåt eller i sidled och att skuldrorna framträdde olika stora, 

som vid skolios. Lovett  (1913)beskriver även sjuksköterskor som skulle räta ut 

ryggen på barn genom att lägga dem på sida eller rygg under längre perioder. Nicolas 

André publicerade 1741 den första boken om att förebygga deformiteter hos barn. 

Han uppfann valbenskorsetten som en behandling mot skolios. Den moderna 

skolioskirurgin med inplantat av stag och fusioner introducerades av Harrington i 

mitten av 1900-talet (Roy-Camille 2000). 

  

I ett state of the art dokument från Socialstyrelsen (2001) har samlad expertis 

definierat skolios som en ryggdeformitet i form av en rotation runt längsaxeln och 

lateral deviation i frontalplanet kombinerad med bröstkorgsdeformitet. Janicki & 

Alman (2007) menar att det är typiskt för skolios med en cobbvinkel på mer än 10 

grader.  

 

Det finns olika typer av ryggdeformiteter som exempelvis idiopatisk skolios, 

kongenitala och neuromuskulära skolios. Den vanligaste formen av ryggdeformitet är 

idiopatisk skolios (Janicki & Alman 2007). De menar vidare att det finns en 

prevalens på ett till tre barn per 100 med en krök på mer än 10˚.  Den typen av 

skolios utvecklas under tillväxttiden hos ett friskt barn utan någon känd 

bakomliggande orsak och delas in i olika grupper beroende på vid vilken ålder som 

skoliosen upptäcks. Infantil skolios är mellan 0-3 år, juvenil skolios mellan 4-10 år 

och slutligen den adolscenta skoliosen där barnet är över 10 år. Adolescenta 

skoliosen är den vanligaste gruppen i Sverige. Kongenital skolios innebär att 

kotmissbildningarna finns redan vid födseln. Neurologiska sjukdomar och 

ryggmärgsskador leder ofta till skolios då det vanligtvis finns en muskelförsvagning 

och dessa skolioser kallas för Neuromuskulära skolioser. Janicki & Alman (2007) 

beskriver att det finns en mängd olika syndrom som har samband med 

Neuromuskulära diagnoser och Skolios, som cerebral pares, spinal muskeldystrofi, 

paralys, Marfans syndrom, Myelomeningocele med flera. Skolios förekommer hos 

både pojkar och flickor, men det är mer troligt att krökningen hos flickor blir 

förvärrade (Socialstyrelsen 2001). Krökningen av ryggen på mer än 30 ˚ förekommer 

hos en till tre per 1000 barn. Kirurgi är aktuell för barn som har en krök på mer än 45 
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grader. Målet med den kirurgiska behandlingen är att förhindra progression samt att 

räta ut ryggraden. Istället för sträckbehandling används idag skruvar, krokar eller 

vajrar för att med stag fästa i kotorna. Fusion innebär steloperation och den kan 

utföras framifrån, främre kirurgi eller bakifrån som bakre kirurgi (Janicki & Alman 

2007). Fusion av ryggraden beskrivs som kanske en av de mest traumatiska 

ortopediska ingrepp som görs på barn om vi ser till hur stor mängd av vävnad som 

blir skadad (Kotzer 2000). 

 

KONTEXT 
Barnkirurgisk avdelning är en del av barn- och ungdomskliniken, barn- och 

ungdomssjukhuset i Linköping. Där vårdas barn med planerad eller akut kirurgi från 

olika specialiteter inom ryggkirurgi, ortopedi, hand & plastikkirurgi och barnkirurgi i 

åldrarna 0-18 år. Barn med ryggdeformiteter kommer till sjukhuset från olika delar 

av landet. Inskrivningen av dessa patienter innebär en mängd förberedelser som 

röntgen, spirometri och provtagning. Barnen och de anhöriga får även träffa 

sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, narkosläkare och ansvarig ryggkirurg 

samt bekanta sig med avdelningen. Barnen vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) 

det första dygnet efter skolioskirurgin (PM ryggkirurgi 2006). Den beräknade 

vårdtiden är mellan 7-10 dagar. Postoperativt får de allra flesta barnen PCA (patient 

controlled anasthesi) och det finns PM för smärta och smärtbehandling för barn och 

ungdomar. Uppföljning av smärta sker kontinuerligt genom mätning med olika 

instrument som VAS, CAS eller FAS och som resurs finns en barnsmärtenhet. För att 

dokumentera smärtan finns dels ett smärtskattningsprotokoll separat på papper samt 

Cosmic som är datajournalsystemet. Vi tror att det kan vara så att sjuksköterskan 

smärtskattar barn olika beroende på deras verbala förmåga, kognitiva utveckling och 

att det kan vara en anledning till eventuella skillnader mellan idiopatisk och 

neuromuskulär skolios. Detta skulle kunna bero på att det på avdelningen saknas 

rutiner och instrument för att kunna skatta alla barns smärta. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur ofta sjuksköterskor smärtskattar barn som 

opererats för  skolios postoperativt.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

1. Finns det skillnader på hur ofta sjuksköterskor smärtskattar barn med Idiopatisk 

skolios jämfört med Neuromuskulär skolios? 

2. Hur frekvent smärtskattas barn som förstår instruktion jämfört med barn som inte 

förstår instruktion? Skiljer det sig mellan pojkar och flickor? 

3. Är frekvensen av smärtskatting relaterat till barnets ålder? 

4. Hur högt smärtskattar sig barnen som förstår instruktioner? 

 

METOD 

DESIGN  
Retrospektiv journalgranskningsstudie med kvantitativ ansats. 

 

URVAL 
Inklusionskriterierna för studien var barn 0-18 år med Idiopatisk eller 

Neuromuskulär skolios som opererats med främre eller bakre kirurgi på 

Universitetssjukhuset i Linköping. Journalgranskningen genomfördes på de patienter 

som opererats mellan 2008-2009 och som fanns registrerade i Cosmic. Cosmic är det 

datajournalsystem som används inom landstinget i Östergötland.  Diagnoserna 

Idiopatisk skolios och Neuromuskulär skolios valdes i denna studie då de har en 

liknande omfattning både på kirurgi och det postoperativa förloppet.   Ålder 

bestämdes till att vara upp till 18 år, kronologisk ålder vid tidpunkten för operation. 

49 patienter inkluderades i studien då detta var det som fanns att tillgå i cosmic. fig 1 

Exklusionskriterierna var den övriga ryggkirurgin såsom Veptr, spondylolistes, 

tumörer i ryggrad och kongenital skolios som valdes bort då antalet för varje grupp 

var för liten och kirurgin inte lika omfattande som de inkluderade diagnoserna. 

 

 

 

8 



 

                

           

                                                                

       

                                 

               

     

 

Figur 1.Schematisk bild över urval 

 

GENOMFÖRANDE 
Verksamhetschefen för ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping gav 

tillstånd för journalgranskning. Datalistor över de barn som blivit opererade under 

2008-2009 erhölls av ansvarig ryggkirurg. Ett underlag för journalgranskning 

formulerades. Dokumentet för journalgranskning utformades som ett verktyg för att 

så konsekvent som möjligt utföras av båda författarna.  

Dokumentet prövades genom att tio journaler granskades innan insamlandet av data 

påbörjades. Detta gjordes för att undersöka om dokumentet var utformat så att vi på 

ett enkelt sätt kunde få fram tydlig och tillräcklig information. Utifrån dokumentet 

valdes bakgrundsvariablerna: diagnos; Idiopatisk skolios eller Neuromuskulär 

skolios, kön, ålder, tidigare operationer, vårdtid, och förstå instruktioner. Variabeln 

förstå instruktioner innebär i studien att barnet kan förstå och följa en muntlig 

instruktion. Variabeln förstår instruktion togs med för att få kunskap om barnet hade 

förmågan att använda smärtskattningsinstrument. ”Kan förstå och följa en muntlig 

instruktion” finns med som en viktig bakgrundsparameter i ett bedömningsunderlag 

för arbetsterapeuter (Larsson 2002).  

 

 För att undersöka smärtskattningfrekvensen hos varje barn granskades samtliga 

smärtskattningstillfällen i journalerna postoperativt. Smärtskattningsvärdet 

antecknades på samma sätt hos varje barn. Granskningen av barnens journaler 

omfattade omvårdnadsdokumentation från patientens ankomst till vårdavdelningen 

Neuromuskulär  

skolios n=38 

Idiopatisk 

skolios n=30 

Cosmic n=49 

Idiopatisk  skolios 

n=49 

Övriga diagnoser 

n=72 

Neuromuskulär 

skolios n=19 

Ej Cosmic n=38 

Antal operationer under 2008-2009 (n=159) 
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postoperativt, fram till hemgång. Hos vissa barn fanns även inscannade 

smärtskattningsformulär som antecknades. 

 

STATISTIK 
Analys utfördes med hjälp av dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 17.0 (SPSS 2008). Smärtskattningen omfattar i studien de 

första tio dagarna postoperativt.  För att redovisa frekvensen av smärtskattningen 

räknades ett medelvärde ut av barnets totala smärtskattningar delat med antalet 

vårddygn som barnet vårdades postoperativt. Sedan räknades ett medianvärde ut för 

varje diagnosgrupps medelvärde. Eventuella skillnader i smärtskattningsfrekvens och 

skattad smärta mellan grupperna analyserades med MannWhitney U-test. Skattad 

smärta registrerad med CAS, räknades fram som medelvärdet per dag av varje barns 

högsta smärtskattningsvärde under de första fem dagarna. På detta räknades ett 

medianvärde fram. För att undersöka eventuella samband mellan ålder och 

smärtskattningsfrekvens samt mellan ålder och skattad smärta användes Spearman 

korrelationsanalys. De kontinuerliga bakgrundsvariablerna vårdtid och ålder 

analyserades med MannWhitney U-test för att se om det fanns någon skillnad mellan 

de olika grupperna. De kategoriska variablerna kön och tidigare operation 

beräknades med Chi-square då det förväntade värdet var högre än fem. Den 

kategoriska variabeln förstå instruktion beräknades med Fishers exakta sannolikhet 

då ett av de förväntade värdena var mindre än fem. Signifikansnivån bestämdes till 

p<0,05. Median och Percentiler 10-90 användes vid presentationen av studiens 

resultat. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
Efter godkännande av studien från verksamhetschefen för ortopedkliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping gavs tillstånd för journalgranskning.  

Vid inmatning av data i SPSS avidentifierades alla barnen genom kodning mellan  

1-49. Alla persondata och dokument har behandlats konfidentiellt för att säkerställa 

att det inte går att koppla ihop barnen med data i studien. Då inte barnet eller förälder 

tillfrågats om studien var det viktigt att skydda den enskilda individen och tänka på 

autonomiprincipen. Granskningen utfördes endast på relevant dokumentation för 

studiens syfte och detta genomfördes på enskild och ostörd plats. Genom denna 
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studie vill vi försöka nå fram till ny kunskap som är förenligt med godhetsprincipen 

som handlar om att göra gott och förbättra vården.    

 

 

RESULTAT 

JÄMFÖRELSEDATA 
De variabler som har undersökts i studien är ålder, kön, antal vårddagar, tidigare 

operationer och förstår instruktion. Medianåldern är 15 år i båda diagnosgrupperna 

och det finns ingen signifikant skillnad i ålder mellan dessa. Det finns däremot 

signifikant flera flickor än pojkar totalt sett. Antal vårddagar skiljer sig också 

signifikant mellan grupperna med en median på två dagar fler i den neuromuskulära 

gruppen. I materialet finns enstaka patienter med en vårdtid på endast fem dagar och 

ett barn med 28 dagar. I jämförelse mellan diagnosgrupperna finns också en 

signifikant skillnad på tidigare erfarenhet av operationer. Samtliga i den Idiopatiska 

gruppen förstår instruktioner i jämförelse med den Neuromuskulära gruppen där 

mindre än hälften förstår instruktioner (Tabell 1).   

 

 
Tabell 1. Jämförelsedata mellan Idiopatisk skolios och Neuromuskulär skolios 
(n=49) 

Variabel Idiopatisk skolios 
n=30 

Neuromuskulär 
skolios n=19 

P-värde 

Ålder  
 

15 (13-17) 15 (12-17)    0,40 

Kön (pojke/flicka) 
 

6/24 10/9    0,02 

Antal vårddagar 
 

9 (9-11) 11(9-17) <0,001 

Tidigare operation 
(ja/nej) 

8 /22 16/3 < 0,001 

Förstår instruktion 
(ja/nej) 
 

30/0 10 /9 < 0,001 

Ålder och antal vårddygn presenteras som median och 10-90 percentil eller heltal. 
 

 

 

11 



FREKVENS SMÄRTSKATTNING 
De barn som opererats för Idiopatisk skolios smärtskattas flera antal gånger av 

sjuksköterskan än de barn som opererats för Neuromuskulär skolios (Tabell 2a)  

 

 
Tabell 2a. Skillnader i frekvens smärtskattning mellan grupperna (n=49) 

Variabel 
 

Idiopatisk skolios 
n=30 

Neuromuskulär 
skolios   n=19 

P-värde 

Smärtskattningar 
 

1,94 (1,29-3,50) 1,25 (0,60-2,29)  <0,001 

Data presenteras som median och 10-90 percentil 
 

 

Bland de barn som opererats för Neuromuskulär skolios fanns det en signifikant 

skillnad på hur ofta smärtskattning sker mellan de som förstår instruktion och de som 

inte förstår instruktion (tabell 2b). Det fanns även en signifikant skillnad i antalet 

smärtskattningar i båda diagnosgrupperna med samma variabel (tabell 2c). 

 

 

I gruppen som förstår instruktion visade resultatet att flickor 

smärtskattades signifikant oftare än pojkarna (Tabell 2d). I hela urvalet var åldern 

ingen variabel som påverkade hur ofta smärtskattning genomfördes. Vidare utfördes 

analys på hela urvalet för att se om det fanns skillnader i frekvens smärtskattning 

mellan pojkar och flickor (Tabell 2e). En signifikant skillnad mellan pojkar och 

flickor fanns. 

Tabell 2b. Skillnader i frekvens smärtskattning av neuromuskulär skolios (n=19) 
Variabel 
 

Förstår instruktion 
n=10 

Förstår ej 
instruktion  n=9 

P-värde 

Smärtskattningar 
 

1,64 (0,88-2,48) 1,00 (0,60-2,00)   0,03 

Data presenteras som median och 10-90 percentil 
 
 
 
Tabell 2c.  Skillnader i frekvens smärtskattning i båda grupperna (n=49) 

Variabel 
 

Förstår instruktion 
n= 40 

Förstår ej 
instruktion  n=9 

P-värde 

Smärtskattningar 1,87 (1,14-3,49) 1,0 (0,60-2,00) <0,001 

Data presenteras som median och 10-90 percentil 
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Tabell 2d. Skillnader i smärtskattning mellan pojkar och flickor som förstod 
instruktion (n=40) 

Variabel 
 

 Flickor n= 28  Pojkar n=12 P-värde 

Smärtskattning 
 

2,14 (1,24-3,53) 1,62 (0,94-3,01) 0,03 

Data presenteras som median och 10-90 percentiler 
 
 
Tabell 2e. Skillnader i frekvens smärtskattning mellan samtliga pojkar och flickor 
(n=49)  

Variabel 
 

Pojkar n=16 Flickor n=33 P-värde 

Smärtskattningar 
 

1,50 (0,75-2,00) 2,00 (1,12-3,40)   0,04 

Data presenteras som median och 10-90 percentiler 
 

 

SMÄRTINTENSITET 
 För att se om det fanns någon dag som diagnosgrupperna skattade sin smärta högre 

än andra dagar utfördes analys med Friedman ANOVA på fem dagar och då visade 

resultatet endast sex barns CAS- värden. Fler barn fanns inte att räkna på då det inte 

fanns tillräckligt antal skattningar på dessa under dessa fem dagar. Det fanns ingen 

dag som signifikant skattades högre än andra dagar bland dessa sex barn (p=0,47). 

 

 Det fanns ingen signifikant skillnad i smärtintensitet mellan flickor och pojkar i den 

grupp som förstår instruktioner (p=0,08). Resultatet visar flickor (n=28) median 6,0 

(2,6-7,5) och pojkar (n=12) median 3,46 (2,0-6,7).   

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 
Studien är en retrospektiv journalgranskning med kvantitativ ansats. 

Journalgranskning valdes för att detta är en bra metod för att fånga upp 

sjuksköterskans arbete på vårdavdelningen. Svagheten med journalgranskning är att 

informationen som samlas in bygger på egna tolkningar på det som finns 

dokumenterat. Det kan vara svårt då dokumentationen ibland är bristfällig och inget 

utrymme finns för att förtydliga den data som finns. Något som kan ses både som en 
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svaghet och en styrka är att författarna själva arbetar på avdelningen där 

journalgranskningen utförts. Svagheten är att våra egna erfarenheter kan avspeglas 

när data samlas in. Författarna har därför försökt att vara så objektiva som möjligt. 

En styrka är då att granskningsdokumentet hjälpte oss att få struktur i 

journalgranskningen som utfördes. En ytterligare styrka är att vi har kunskaper och 

erfarenheter om vården av barnen som har opererats för Idiopatisk och 

Neuromuskulär skolios. 

Då den normala vårdtiden för skolioser är 7-10 dagar valde vi att titta på 

smärtskattningsfrekvensen under de tio första dagarna postoperativt på 

vårdavdelningen. När vi tittade på smärtintensiteten valde vi att göra detta under fem 

dagar. Att jämföra smärtintensiteten postoperativt kan vara en svaghet i studien då en 

del barn vårdas längre på IVA vilket innebär att deras behandling för den 

postoperativa smärtan pågått under längre tid än barn som vårdats kort tid på IVA.  

Trots detta valde vi att undersöka intensiteten då det var intressant att se om någon 

dag skattades högre. Då vi undersökte smärtintensiteten av smärtskattning tror vi 

ändå att resultatet visar på viktiga tendenser. En studie av Kotzer (2000) visade att 

barn som genomgått större kirurgiska ingrepp påverkades genom lägre smärttolerans 

och högre smärtskattningspoäng. De flesta patienter har trots allt följt den normala 

vårdtiden på IVA och har ett postoperativt förlopp som är jämförelsebart. 

Dokumentet som vi utformade för att samla in data fungerade bra som ett verktyg för 

att på ett enkelt sätt föra in detta i analysprogrammet SPSS. Det är viktigt i studier att 

instrument som används blir validerade. Validitet innebär att instrumentet verkligen 

mäter det som skall mätas. Medicinska journaler anses innehålla många uppgifter 

med hög logisk validitet som kön, ålder och tidigare operationer (Olsson & Sörensen 

2007 s.76). Vi tror därför att validiteten stärks i den insamlade datan då vi använt 

många variabler som har en hög logisk validitet.  

 

Smärtfrekvens och ålder var normalfördelade och då hade medelvärde kunnat 

användas men medianvärde har konsekvent använts i studien. Anledningen till att ett 

medelvärde först räknades ut på smärtfrekvensen var att få en bättre varians på 

materialet. Då materialet består av många låga siffror kan ett medianvärde ge en 

förvrängd bild. Percentiler 10-90 valdes för att få fram ett värde som på ett bra sätt 

beskriver materialets spridning. För att se om det fanns någon dag när CAS skattades 
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högre under fem dagar analyserades detta med Friedman ANOVA .  Då endast sex 

barn hade tillräckligt många CAS-värden var det för få värden för att vara 

användbart. Det hade varit intressant att se ett resultat om alla barn hade haft 

registrerade CAS-värden för varje postoperativ vårddag. Vi tror att det då hade 

funnits en skillnad mellan dagarna då det rutinmässigt sker olika procedurer. 

 

Vid granskningen av antalet smärtskattningar antecknades dels verbal skattning som 

”Patienten har mycket ont” samt smärtskattning dokumenterad med 

smärtskattningsinstrument. Det fanns tyvärr endast ett fåtal registrerade 

smärtskattningsformulär att ta del av. Omvårdnadsdokumentationen innehöll till 

övervägande del verbal smärtskattning och endast ett fåtal siffervärden, detta är en 

svaghet i studien och kan bero på att det inte fanns lämpliga 

smärtskattningsinstrument för de barn som inte förstår instruktion samt brister i 

dokumentationen. Det visades sig vara svårt att se i dokumentationen vem som 

egentligen smärtskattat barnet, vilket gör det svårt att veta om sjuksköterskan själv 

hade skattat barnet eller om det var barnet, assistent eller förälder. En styrka med vår 

studie är att vi har förslag på implementering av ett användbart 

smärtskattningsinstrument, som kan förbättra vården av barnen som inte förstår 

instruktion. 

 

RESULTATDISKUSSION  
Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i hur ofta sjuksköterskorna 

smärtskattade idiopatisk skolios och Neuromuskulär skolios. Antalet 

smärtskattningar var färre på barn med Neuromuskulär skolios. Detta resultat stöds 

av Malviya et al (2001) som i sin studie visar att smärtskattningsfrekvensen var lägre 

hos barn med kognitiva handikapp. Det finns många faktorer som påverkar att 

sjuksköterskorna skattar barns smärta olika. Deras egna erfarenheter, kunskap och 

attityder har betydelse för hur smärtbedömningen utförs (Socialstyrelsen 2002). 

Många i den neuromuskulära gruppen har svårigheter att uttrycka sig verbalt. Detta 

försvårar för sjuksköterskor, anhöriga och assistenter att avgöra hur ont patienten 

faktiskt har. Malviya et al (2001) belyser att det ofta fokuseras på anhörigas åsikter 

för att bedöma smärta hos barn med kognitiva nedsättningar. Detta skulle kunna bero 

på att anhöriga är de som känner sitt barn bäst och kan fungera som en länk mellan 
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barn och sjuksköterska (Shields et al 2003). Det kan i allmänhet förekomma 

generella föreställningar om att patienter med kognitiva nedsättningar och 

kommunikationssvårigheter skulle vara mindre känslig mot smärta. Men det finns 

ingen orsak till att tro att dessa barn och ungdomar inte skulle gå igenom samma 

slags smärtor som människan i allmänhet har. Oberlander & O´Donell (2001) menar 

att barn med stora neurologiska handikapp har ett unikt sätt att uppleva 

smärterfarenheter. Vad sjuksköterskor tror och hur de tänker kring smärta påverkar 

hur barnet uttrycker sin smärta. Sjuksköterskorna kan ibland vara dåligt förberedda 

och besitta för lite kunskap för att kunna hantera barnens smärta (Simons & 

Roberson, 2002). Anhöriga spelar därför en viktig roll och detta är något som Ghai 

(2008) tar upp i sin studie och menar att anhöriga har en viktig roll vid bedömningen 

av smärta hos barn som inte kan uttrycka sig verbalt. Det finns tendenser att anhöriga 

kan undervärdera smärta, men också att de tillsammans med ett 

smärtskattningsinstrument mer överensstämmer med patientens egen skattning. 

Enligt Malviya (2001) undervärderar sjuksköterskan smärtan hos dessa barn ibland. 

Twycross (2007) menar att sjuksköterskan håller distans till barnet och deras 

smärtupplevelse som en slags copingstrategi för att på så vis hantera den stress som 

kan upplevas när sjuka barn vårdas. 

 

Den yngsta i vårt material är 10 år och den äldsta 18 år och en median på 15 år i båda 

grupperna.  Det kan generellt vara stora skillnader mellan den yngsta och äldsta i hur 

smärta upplevs och uttrycks. I den här studien fanns inget signifikant samband 

mellan hur ofta vi smärtskattar och barnets ålder. Simons & Moseley (2009) visade i 

en studie att äldre barn smärtskattade sig högre än yngre barn. Hur barn uttrycker 

smärta handlar troligen mer om utvecklingsmässiga skillnader och tidigare 

erfarenheter än kronologisk ålder.  

 

Idiopatisk skolios som kräver kirurgisk behandling är vanligare hos flickor jämfört 

med pojkar (Janicki & Alman 2007). Detta kan förklara anledningen till att det är fler 

flickor än pojkar i den idiopatiska gruppen. När analys gjordes av gruppen som 

förstår instruktion visade resultatet att flickor smärtskattades oftare än pojkar. 

Anledningen till varför det är skillnader är inget som vi undersökt i denna studie. Det 

kan finnas flera orsaker till dessa skillnader en av dem kan vara att flickor som 

genomgår en sådan här stor kirurgi får ofta menstruation postoperativt och detta 
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skulle kunna leda till en förstärkt smärtupplevelse. Kan det vara så att vårdpersonalen 

har förutfattade meningar om att pojkar skall klara av sin smärta bättre? Eller är det 

så att flickor oftare signalerar sin smärta? Kanske flickor kommunicerar på ett annat 

sätt än pojkar. Flickorna kanske var mer oroliga innan operationen vilket enligt Kain 

et al (2006) kan leda till ökad oro och smärta postoperativt.  I en studie av Klimstra 

et al (2009) är flickor mer mogna och stabila under den tidiga utvecklingen i tonåren 

medan pojkar kommer ifatt under den senare delen av tonårstiden. Vi tror även att 

flickor kan vara mer känslomässiga och sociala jämfört med pojkar.  I vår studie 

fanns ingen signifikant skillnad på hur högt flickor respektive pojkar skattade sin 

smärta under de fem dygn som analyserades. 

 

Skillnaden i medianvärdet vid jämförelse av de två diagnosgrupperna vad gäller 

antalet vårddagar är två dagar per barn vilket anses som mycket. Om man ser till 

kostnad för vården handlar det om mycket pengar. Anledningen till denna skillnad 

tror vi kan bero på att fler inom den Neuromuskulära diagnosgruppen vårdas längre 

på IVA. Inom den Neuromuskulära gruppen fanns det tre barn som hade längre 

vårdtid än normen. Samtliga av dessa barn hade försämrad fysisk grundkondition 

som postoperativt lett till andnings– och cirkulationsrelaterade besvär. Tidig 

identifikation av högriskpatienter och en större kunskap om dessa patienters situation 

skulle sannolikt kunna minska vårdtiden. Detta kan göras genom att implementera ett 

passande smärtskattningsinstrument och öka kunskapen hos sjuksköterskan vad 

gäller smärtskattning, uppföljning och dokumentation. Genom dessa förändringar 

skulle denna grupp kunna smärtskattas och smärtlindras på ett mer optimalt sätt 

vilket också leder till en snabbare rehabilitering och tidigare hemgång. Redan vid 

inskrivning bör problem identifieras för att öka föräldrars och barns inflytande kring 

vården och även sjuksköterskans kunskaper.   

 

Inom den Neuromuskulära gruppen hade alla utom tre patienter erfarenheter av 

tidigare operationer. Detta är inget överraskande resultat då det inom denna 

diagnosgrupp är vanligt med större antal undersökningar och behandlingar. Malviya 

et al (2001) belyser just detta att barn med olika kognitiva brister vid upprepade 

tillfällen blir utsatta för smärtsamma procedurer. Detta är även något som Oberlander 

& O´Donnell (2001) påtalar. Övervägande delen av respondenterna i den studien 

menade att det fanns en ökad frekvens av smärtsamma procedurer på barn med 
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neurologiskt handikapp i jämförelse med andra icke-handikappade barn. 

Konsekvenserna kan innebära att dessa patienter kanske har stora rädslor för 

procedurer inom vården. Som sjuksköterska behöver vi beakta detta, speciellt i mötet 

med dessa patienter. För att minska graden av lidande och optimera 

omhändertagandet bör vi öka planering och samarbete mellan olika vårdgivare samt 

minska antal procedurer och ingrepp.  

 

Att förstå instruktion var en variabel som togs med för att kunna visa vilka som 

kunde uttrycka sig verbalt. Samtliga som förstod instruktion har kunnat uttrycka sin 

smärta som sedan registrerats med hjälp av ett smärtskattningsinstrument. De som 

inte kunde förstå instruktion har vi inte kunnat se några registrerade 

smärtskattningsvärden. Resultatet visar på att det finns en skillnad på hur ofta vi 

smärtskattar de som förstår och de som inte förstår instruktion inom den 

neuromuskulära diagnosgruppen. Barn som är i skolåldern har förmågan att uttrycka 

smärta men det påverkas utav deras utvecklingsnivå och kognitiva mognad (Pölkki et 

al 2002). Detta skulle kunna bero på att inget smärtskattningsinstrument fanns att 

tillgå. Denna grupp smärtskattades ofta av assistent, förälder eller vårdpersonal.  Det 

är inte etiskt försvarbart att vi smärtskattar olika beroende på möjlighet att uttrycka 

sig eller inte. Därför krävs det mer lyhördhet och empatisk förmåga att förstå hur just 

det enskilda barnet förstår sin omgivning för att kunna ge en bra vård. Det krävs att 

vi kan tolka barnets uttryck av smärta med hjälp av speciella instrument som är 

anpassade till just detta ändamål.  

 

   

 

Det visade sig vara bristfälligt med dokumentation av smärtskattningsvärden i vår 

studie och detta stöds av flera tidigare gjorda studier (Salanterä et al.1999, Simon & 

Moseley ,2009)  som beskriver att det i en tredjedel av journalerna inte fanns 

kommentarer om smärta under de första 24 timmarna postoperativt. Taylor et al 

(2008) menar att dokumentationen är viktig för att kunna göra smärtan synlig och det 

underlättar om sjuksköterskan utför det rutinmässigt och på så vis förbättrar detta 

område. Dokumentationen ska vara överskådlig och alltid innehålla utvärdering efter 

någon intervention samt ingå i det vanliga vårdarbetet (Socialstyrelsen 2002). Det 

fanns även i vår studie en tydlig tendens att smärtskattningen inte alltid följdes upp 
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av utvärdering. Framförallt om det fanns dokumentation så var det under de första 

fem dygnen. Flera studier visar att Sjuksköterskor på en postoperativ avdelning 

måste utveckla kompetensen i smärtbedömning på barn (Merkel & Melviya, 2000, 

Salanterä et al., 1999, Simons och Moseley, 2009).   

 

I den här studien har CAS använts för att mäta smärtan. Vid ett fåtal tillfällen har 

VAS använts. Under journalgranskningen har vi noterat att dokumentationen av 

vilket smärtskattningsinstrument som har använts är felaktig. Många gånger då CAS 

har använts har detta värdet dokumenterats som VAS i journalen. Detta tror vi beror 

på okunskap om smärtskattningsinstrument. Många studier visar på att 

sjuksköterskan efterfrågar en högre kompetens om smärtskattningsinstrumentens 

användning (Simons & MacDonald 2004), men Salanterä et al (1999) menar att 

instrument inte alltid används trots att de finns tillgängliga. Tidigare studier (Simons 

& MacDonald 2004, Jacob & Puntillo 1999) men även senare studier (Griffin et al 

2008) visar att sjuksköterskor inte alltid använder sig av de 

smärtskattningsinstrument som enligt rutin skall användas. Baeyer & Spagrud (2007) 

menar att FLACC kan rekommenderas som första val för postoperativ smärta på barn 

0-7 år. I senare studier av Voepel-Lewis et al (2010)  påvisas att FLACC med fördel 

kan användas till de barn som inte kan uttrycka smärta och som har 

kognitionsnedsättningar. Dessutom får instrumentet mycket bra resultat på hög 

reliabilitet och bra konstruktionsvaliditet. Vi skulle därför generellt gärna se en 

implementering av detta smärtskattningsinstrument för att kvalitetssäkra vården för 

alla barn och ungdomar med smärta. 
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KONKLUSION 

För barn med kognitiv nedsatt funktion som inte kan förmedla sig verbalt finns det 

en större anledning för vårdpersonal att försöka hitta passande sätt att smärtskatta. Vi 

har genom den här studien kommit fram till att den Neuromuskulära gruppen 

smärtskattas mindre frekvent, framförallt den undergrupp av barn inom den 

Neuromuskulära gruppen som inte förstår instruktion. Vi har även funnit att 

smärtskattningen skiljer mellan pojkar och flickor. För att öka sjuksköterskans 

möjlighet att smärtskatta barn och ungdomar som inte kan uttrycka sig verbalt 

föreslår vi en implementering av FLACC. Genom detta instrument finns möjlighet 

att med anhöriga och assistenters hjälp nå fram även till de barn som har nedsatta 

kognitiva funktioner. Vidare studier efter implementering av FLACC skulle 

möjliggöra en utvärdering om det kvarstår skillnader mellan grupperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



REFERENSER 

Anand, KJS., Craig, KD.(1996). New perspectives on the definition of pain. Pain, 
67, 3-6   

Breau, L., Finley, A., McGrath, P., Camfield, C.(2002). Validation of the Non-
Communicating-Children´s Pain Checklist-Postoperative version. 
Anaesthesiology, 96, 528-535 

Bull, J., Grogan, S. (2010) Children Having Spinal Surgery to Correct Scolioses: A 
Qualitative Study of Parents´ Experiences. Journal of Health Psychology, 15, 
(2), 299-309 

Buckley, H. (2000). Nurses management of post-operative pain. Contemporary 
Nurse, 9, 148-154 

De Rond, M., De Wit, R.,Van Dam, F., Van Campen, B., Den Hartog, Y., Klievink, 
R., Nieweg, R., Noort, J., Wagenaar, M., Van Campen, B. (1999). Daily Pain 
assessment: values for nurses and patients. Journal of Advanced Nursing, 29, 
(2), 436-444 

Erikson, EH. (1997). Ungdomens identitetskriser. Stockholm: Natur och kultur  
Espezel HJE., Canam., CJ. (2003). Parent –nurse interactions: care of hospitalized 

children. Journal of Advanced Nursing, 44, (1), 34-41 
Forsner, M. (2006).  Att vara barn i sjukdom och sjukvård- Barns berättelser om sina 

upplevelser av sjukdom och sjukvårdsrädsla. Medicinsk dissertation . Umeå 
Universitet, No 1048. ISSN 0346-6612 

Gedaly-Duff, V. (1988). Pain theories and their relevance to nursing practices. Nurse 
Practitioner, 13, (10), 66-68 

Ghai, B.,  Makkar, KJ., Wig, J. (2008). Postoperative pain assessment in preverbal 
children and children with cognitive impairment. Pediatric Anesthesia, 18, 462–
477 

Griffin, RA., Polit, DF., Byrne, MW. (2008). Nurse Characteristics and Inferences 
about Children´s pain. Pediatric Nursing, 34, (4), 297-305 

Huguet, A., Stinson, JN., McGrath, PJ. (2010) Measurement of self-reported pain 
intensity in children and adolescents. Journal of Psychosomatic Research, 68, 
329-336 

IASP (International Association for study of pain). (1979).Subcommittee on 
taxonomy:pain terms. A list with definitions and notes on usage. Pain. 6, 249-
252 

Jacob, E., Puntillo, KA. (1999). Pain in hospitalized children: pediatric nurses` 
beliefs and practices.  Journal of Pediatric Nursing, 14, (6), 379-91 

Janicki, JA., Alman, B. (2007). Scoliosis: Review of diagnosis and treatment. 
Paediatric Child Health, 12, (9), 771-776 

Jylli, L. (2004). Acute Pain In Pediatric Patients Aspects of pain management and 
pain assessment. Medicinsk dissertation. Karolinska Institutet Stockholm.  
Karolinska University Press. ISBN 91-7140-135-0 

Kain, Z., Mayes, L., Caldwell-Andrews, A., Karas, D., McClain, B. (2006). 
Preoperative Anxiety, Postoperative pain, and Behavioral Recovery in Young 
Children Undergoing Suregery. Pediatrics, 118, 651-658   

21 



Karling, M., Renström, M., Ljungman, G. (2002). Acute and postoperative pain in 
children: a Swedish nationwide survey. Acta Paediatrica, 91, 660-666  

Kotzer, AM. (2000). Factors predicting postoperative pain in children and 
adolescents following spine fusion. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 
23, 83-102  

Klimstra, T., Hale, W., Raaijmakers, Q., Branje, S., Meesus, W. (2010). Identity 
Formation in Adolesdence: Change or Stability?. Journal Youth Adolescence, 
39, 150-162 

Larsson, E-L. (2002). Pre-and postoperative evaluation of function and activity in 
patients with paralytic scoliosis. Medicinsk dissertation. Linköpings Ûniversitet.  
No 748. ISSN 0345-0082    

Li, W., Chung, O. (2009). Enhancing the efficacy of psychoeducational 
interverntions for paediatric patients in a randomised controlled trial: 
methodological considerations. Journal of Clinical Nursing, 18, 3013-3021 

Lovett, RW. (1913). The history of scoliosis. The Journal of Bone & Joint Surgery, 
2, (11), 54-62 

Malviya, S., Voepel-Lewis, T., Tait, AR., Merkel, S. Lauer, A., Munro, H., Farley, F. 
(2001). Pain management in children with and without cognitive impairment 
following spine fusion surgery. Paediatric Anaesthesia, 11, 453–458 

Mather, L., Mackie, J. (1983). The  
Incidence of Postoperative Pain in Children. Pain, 15, 271-282 
McGrath, PA., Seifert, CE., Speechley, KN., Booth, JC., Stitt, L., Gibson, MC. 

(1996). A new analogue scale for assessing children´s pain: an initial validation 
study. Pain, 64, 435-443   

Mc Graw, T. (1994). Preparing children for the operating room: psychological issues. 
Canadian Journal of Anaesthesia, 41, (11), 1094-1103 

Merkel, S. & Malviya, S. (2000). Pediatric Pain, Tools and Assessment. Journal of 
PeriAnesthesia Nursing, 15, (6), 408-414  

Oberlander, TF., O´Donnell, ME. (2001). Beliefs about pain among professionals 
working with children with significant neurologic impairment. Developmental 
Medicine & Child Neurology, 43, 136-140 

Olsson, H., Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa 
perpektiv (sid76). Liber: Stockholm 

Perrott, DA., Goodenough, B., Champion, DG. (2004). Children´s ratings of the 
intensity and unpleasantness of post-operative pain using facial expression 
scales. European Journal of Pain, 8, 119-127 

Pölkki, T., Pietilä, A-M., Rissanen, L. (1999). Pain in children: Qualitative research 
of Finnish school-aged children`s experiences of pain in hospital. International 
Journal of Nursing Practice, 5, 21-28 

Pölkki, T., Pietilä, A-M., Vehviläinen- Julkunen, K. (2003). Hospitalized children`s 
descriptions of their experiences with postsurgical pain relieving methods. 
International Journal of Nursing, 40, 33-44 

Roy-Camille, R. (2000). History of spine surgery. ARGOS SpineNews, 1,  

22 



Salanterä, S., Lauri, S., Salmi, TT., Aantaa, R. (1999). Nursing Activities and 
Outcomes of Care in the Assessment, Management, and documentation of 
Childrens´s Pain. Journal of Pediatric Nursing, 14, (6), 408-415 

Schechter, NL., Berde, CH,. Yaster, M. (2003). Pain in infants, children, and 
adolescents. second edition. (red.) (sid128). Philadelphia: Lippincott Williams 
& Williams.  

Shields, L., Kristensson-hallström, I., O´Callaghan, M. (2003). An examination of 
the needs of parents of hospitalized children: comparing parents`and staff `s 
perceptions. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 17, (2), 176-184 

Simons, J., Moseley, L. (2009).  Influences on nurses´scoring of children´s post 
operative pain. Journal of Child Health Care, 13, (2), 101-115 

 
Simons, JM., MacDonald, LM. (2004). Pain assessment tools: children´s nurses´ 

views. Journal of Child Health Care, 8, (4), 264-278 
Simons, J. Roberson, E. (2002). Poor communication and knowledge deficits: 

obstacles to effective management of children`s postoperative pain. Journal of 
Advanced Nursing, 40, (1), 78-86 

Socialstyrelsen. (2001). Ortopediska sjukdomar hos barn och ungdomar - State of 
the art. 2001-123-5, uppdaterat 2009-09-06.www.socialstyrelsen.se. Hämtat 
2010-03-25 

Socialstyrelsen. (2002). Barn och smärta- State of the art. 2002-123-42. 
www.socialstyrelsen.se. Hämtat 2010-03-26 

SPSS 17.0 (utgåva Augusti 23, 2008) Inc, Chicago, Illinois. 
Taylor, E., Boyer, K., Campbell, F. (2008). Pain in hospitalized children: A 

prospective cross-sectional survey of pain prevalence, intensity, assessment and 
management in a Canadian pediatric teaching hospital. Pain Research & 
Management, 13, (1), 25-32 

Twycross, A. (2007). Children`s nurses` post-operative pain management practices: 
An observational study. International Journal of Nursing Studies, 44, 869-881 

Von Baeyer, C., Spagrud, LJ. (2007). Systematic review of observational 
(behavioral) measures of pain for children and adolescents ages 3 to 18 years. 
Pain, 127, 140-150 

Voepel-Lewis, T., Zanotti, J.,Dammeyer, JA., Merkel, S. (2010). Reliability and 
Validity of the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability Behavioral Tool in 
Assessing Acute Pain in Critically Ill Patients. American Journal of Critical 
Care, 19, 55-61 

Voepel-Lewis, T., Merkel, S.,Tait AR., Trzinka A., Malviya, S. (2002). The 
reliability and validity of the face, legs activity cry consolalibility observational 
tool as a measure of pain in children with cognitive impairment. Anesthesia 
Analgesia, 95, 1224-9 

Zhou, H., Roberts, P., Horgan, L. (2008). Association between self-report pain 
ratings of child and parent, child and nurse and parent and nurse dyads: meta-
analysis. Journal of Advanced Nursing, 63, (4), 334-42 

23 


	INLEDNINGBAKGRUND 1
	Barn och postoperativ smärta 1
	Smärtskattningsinstrument 3
	Sjuksköterskans smärtskattning 4
	Skolios  5
	Kontext 7

	SYFTE 7
	FRÅGESTÄLLNINGAR 8
	METOD 8
	Design  8
	Urval 8
	Genomförande 9
	Statistik 10
	Etiska överväganden  10

	RESULTAT 11
	Jämförelsedata 11
	Frekvens smärtskattning 11
	Smärtintensitet 13

	DISKUSSION 13
	Metoddiskussion 13
	Resultatdiskussion  15

	KONKLUSION 20
	REFERENSER 21
	INLEDNING
	Barn och postoperativ smärta
	Smärtskattningsinstrument
	Sjuksköterskans smärtskattning
	Skolios
	Kontext

	SYFTE
	FRÅGESTÄLLNINGAR
	METOD
	Design
	Urval
	Genomförande
	Statistik
	Etiska överväganden

	RESULTAT
	Jämförelsedata
	Frekvens smärtskattning
	Smärtintensitet

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	KONKLUSION
	REFERENSER

