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Sammanfattning 

 
Barns sätt att uttrycka sig varierar mycket från vuxnas beteende och dessa faktorer 

tillsammans gör det svårt att vårda barn med smärta. I prehospital vård möts man av barn med 

smärta och situationen kan göra det svårt att smärtbedöma barnet. Vid behandling av smärta 

är smärtskattningsinstrument ett redskap för att få ett konkret värde på smärtans intensitet. Det 

finns olika instrument anpassade för olika åldrar. Syftet var att beskriva olika metoder för 

smärtbedömning av barn vilket gjordes genom en systematisk litteraturstudie. Sökningar efter 

artiklar genomfördes i databaser. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsmallar 

och 19 artiklar inkluderades. Artiklarnas resultat sammanfattades och smärtskattnings- 

instrumenten delades in i tre grupper: fysiologiska-, beteendeskalor/fysiologiska-

beteendeskalor samt observationsskalor och självskattningsskalor. Det visade sig att det finns 

många olika skalor och bedömningsformulär för självskattning och bedömning av vårdare för 

barns smärta i olika åldrar. En del metoder lämpar sig bättre i en ålderskategori och typ av 

smärta medan andra passar sig för en annan smärttyp och åldersgrupp. Vår slutsats blev att 

FLACC, CHEOPS och MBPS skulle vara lämpliga för smärtskattning av barn i ambulans. 

Vidare anser vi att forskning kring smärtskalor på barn i prehospitala vård är angeläget att 

göra då många av de skalor som analyserats är provade mest på inneliggande barn med 

smärta. Det är få skalor som är testade på akut sjuka eller skadade barn just i den prehospitala 

vården. 

 

Nyckelord: pain, measurement, children, assessment, tools och care. 
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Inledning 

Smärta är något som alla barn någon gång kommer att uppleva, oavsett om det leder till 

sjukhusbesök eller om det klaras av hemma. Mötet med barnet som har smärta, oavsett om det 

är förälder eller sjukvårdspersonal som möter barnet, är viktigt för dess framtida upplevelser 

av smärtsamma situationer (Tveiten, 2000). Barns reaktioner vid smärta varierar stort 

beroende på ålder och mognadsnivå. Deras sätt att uttrycka sig varierar också mycket från 

vuxnas sätt och dessa faktorer tillsammans gör det svårt att vårda barn (Tveiten, 2000). Att 

smärtbedöma/smärtskatta och smärtlindra barn ska vara lika självklart som att man utan 

tveksamheter gör det med vuxna. I den prehospitala vården möter vi barn med smärta och 

miljön och situationen kan göra att det blir svårare att smärtbedöma barnet.  

Bakgrund 
Studier som har gjorts i många europeiska länder har kommit fram till att cirka 18 % av 

befolkningen lider av återkommande och långvarig smärta. Det har beräknats att smärtan hos 

5-10 % av befolkningen av de 18 % är så pass svår och invalidiserande att den kräver 

specialistvård. Hos patienter med cancersjukdom är smärta mycket vanligt och förekommer 

hos minst 70 %. Smärtan är tyvärr ofta otillräckligt behandlad. Det har visat sig att cirka en 

tredjedel av alla läkarbesök i den öppna vården motiveras av smärta. En av våra stora 

folksjukdomar är långvarig smärta och kräver större vårdinsatser än de som finns tillgängliga i 

dag. Beräkning som gjorts visar att de årliga kostnaderna för behandling och arbetsbortfall 

pga. smärta endast i Sverige är minst 80 miljarder kronor. Förr var långvarig smärta ofta 

felbedömd, svårförståelig och underbehandlad. Det är först under de senaste decennierna som 

intresset och förståelsen för smärta har ökat och numera finns det särskild utbildning i 

smärtbehandling. Dagens smärtforskning har även möjliggjort utveckling av nya och mer 

effektiva behandlingar. Situationen är alltså mycket bättre idag än den var i mitten av förra 

seklet. Tyvärr så är det vanligt än idag att smärta är underbehandlad och stora grupper av 

sjukvårdspersonal har inte tillräckligt med kunskap om den moderna smärtbehandlingen 

(Meyerson & Linderoth, 2007). En obehandlad smärta orsakar katabolism och 

hypermetabolism och ger som resultat förlångsamma sårläkning, ökad känslighet för 

infektioner och hyperkalcemi. Slutligen kommer detta påverka prognosen och morbiditeten 

(Olsson & Jylli, 2001). 

 

Olika smärttyper 

Smärta kan indelas i fem huvudtyper: nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, långvarig och 

akut smärta, idiopatisk smärta och psykogen smärta (Lännergren, Westerbladh, Ulfendahl & 

Lundeberg, 2007). 

Nociceptiv smärta  

Vanligaste smärttypen är nociceptiv smärta och den uppstår då nociceptorer aktiveras genom 

vävnadsskada. Vid långvarig smärta finns det skillnader mellan barn och vuxna vad gäller 

frekvens, typ och orsak till smärtan. Smärtan kommer oftast snabbare hos barn och frekvensen 

blir högre och varar längre. Vanligaste sjukdomarna förknippad med smärta hos barn i 

Sverige är cancer, cystisk fibros, juvenil rheumatoid artrit och i andra länder även AIDS 

(Lännergren et al., 2007; Socialstyrelsen, 2004; Olsson & Jylli, 2001). 
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Neuropatisk smärta 

Orsaken till neuropatisk (neurogen) smärta är en skada i perifera eller centrala nervsystemet. 

Skadan kan ha inträffat akut i samband med ett trauma eller en tillklämning runt nerven. De 

neurogena smärtorna blir ofta långvariga och svåra då de drabbar perifera nerver, ryggmärgen 

och hjärnan. Huvudvärk är en vanligt förekommande neurogen smärta men kan vara svår att 

behandla (Lännergren et al., 2007; Socialstyrelsen, 1994). 

Långvarig och akut smärta 

Det är stor skillnad mellan långvarig och akut smärta. När det talas om kronisk smärta så 

reflekterar det en inställning som tyder på att smärtan inte kan behandlas. Därför föredrar man 

numera uttrycket långvarig smärta. Långvarig smärta är när smärta har funnits eller ofta 

återkommit under mer än tre månader. Oftast är det sådan smärta som visar tecken på 

pågående sjukdom eller åldrandeprocesser. Långvarig smärta kan även av svårförstådda skäl 

finnas kvar efter att sjukdomen eller ursprungliga skadan läkt ut. Den akuta smärtan har alla 

upplevt någon gång t.ex. när man bränner sig, stukar foten med mera men även smärta efter 

kirurgiska ingrepp. Intensiv smärta är typisk för akuta sjukdomstillstånd, t.ex. njurstens- och 

gallstensanfall. Långvarig, akut och intensiv smärta är alltid förenad med olika kroppsliga 

reaktioner (Olsson & Jylli, 2001).  

Idiopatisk smärta 

Denna smärta saknar en klart identifierbar orsak och framstår ibland som överdriven. En del 

av de patienter som lider av idiopatisk smärta uppvisar också känslomässiga och 

beteendemässiga störningar som kan antyda ett psykiatriskt tillstånd (Hawthorn & Redmond, 

1999). Det är inte ovanligt att man hos barn inte finner någon fysiologisk orsak till smärta 

som har en långvarig karaktär. Ryggont och fibromyalgi dominerar som idiopatisk smärta hos 

vuxna men hos barn är det andra smärtsyndrom beroende på ålder. Kolik i spädbarnsåldern, 

växtvärk i benen hos förskolebarn, magont hos barn i skolåldern och huvudvärk hos 

tonåringar är de vanligaste idiopatiska smärtsyndromen (Socialstyrelsen, 1994; Olsson & 

Jylli, 2001).   

Psykogen smärta 

Vid denna smärta upplever man en spridd sveda, värk och brännande känsla. Smärtan har 

inget känt kroppsligt underlag och det klassificeras ofta som depression. Smärtan kan ses vid 

posttraumatiska stressreaktioner, ångestneuroser och schizofreni. Reaktioner hos barn efter en 

smärtsam händelse, t.ex. operation, sjukdom eller trauma kan orsaka oro, ångest, agitation och 

ibland depression (Lännergren et al., 2007).  
 

Smärtsinnet hos barn 

Nyfödda barns sinnen trodde man länge var så outvecklade att de t.ex. inte kunde uppleva 

smärta. Nyfödda tycks med lukt och beröring kunna orientera sig i riktning mot mammans 

bröstvårtor. De reagerar för beröring och ljud. Språk och ljud som barn under sina första 

levnadsår hör tycks även bana väg för deras egen förmåga att återge de ljuden. Utifrån detta 

bör man utgå ifrån att nyfödda barn, småbarn, skolbarn och tonåringar upplever smärta. Det är 

ännu inte klarlagt om de upplever smärta på ett jämförbart sätt beroende av ålder eller inte. 

Det kan vara så att det är viktigare att ha ett genomtänkt tillvägagångssätt för smärtbehandling 

av nyfödda, småbarn och yngre skolbarn jämfört med äldre skolbarn och tonåringar. Detta 

pga. att de äldre barnen har bättre kunskaper, mer erfarenheter och ett bättre utvecklat språk 

jämfört med de nyfödda och små barnen (Olsson & Jylli, 2001). 
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Barns upplevelser vid smärta  

Barn har svårt med tidsuppfattning vilket kan försvåra behandling av ett barn. Vuxna har 

förmågan att kunna koppla smärta till framtiden, t.ex. att ett ingrepp som gör ont just nu 

kommer att leda till att det blir bra och den vuxna klarar därför av att utstå smärtan. För ett 

barn som inte förstår denna koppling kan ingreppet upplevas som ett övergrepp, d.v.s. något 

som barnet inte vill. Det är således viktigt att förstå och ha kunskap om barns utveckling och 

hur det påverkar barnets upplevelse av smärta. Barn mellan noll och fyra år har en 

dominerande känsla av rädsla att bli övergivna, fem till tioåringars rädsla är själva smärtan 

och barn över 11 år har en rädsla för följderna (Olsson & Jylli, 2001).  

Begreppen smärtbedömning/smärtskattning  

Smärtbedömning är en bedömning av barnets egna upplevelser, barnets beteende, fysiologiska 

och psykologiska reaktioner samt föräldrarnas bedömning (Olsson & Jylli, 2001). 

Smärtskattning är en mätning av en dimension av smärta vilket oftast är smärtintensitet 

(Olsson & Jylli, 2001). 

Att smärtbedöma barn 

Smärta är en personlig upplevelse och förknippad med många olika känslor. Varje möte med 

ett barn och dess smärta är unikt. Faktorer så som rädsla, oro, smärttyp, sjukdomstillstånd, 

tidigare smärterfarenhet, innebörd och mening med smärtan, sociala och kulturella ursprung 

förmodas inverka på hur smärtan upplevs. Utvecklingsnivån hos barnet och ovan nämnda 

faktorer är av stor vikt för hur man tolererar en obehaglig och smärtsam situation. Det finns 

bevis att tidiga sensoriska erfarenheter kan ha en negativ effekt senare i livet. Olsson och Jylli 

(2001) skriver om en studie som visade att nyfödda barn som genomgått omskärelse utan 

anestesi reagerade starkare på smärta i samband med vaccination vid fyra till sex månaders 

ålder. Förändringar i beteendet efter smärtsamma procedurer kan även störa det nyfödda 

barnets anpassning till miljön efter födelsen. Barn som är yngre förstår inte orsak och verkan 

och meningen med smärta och förlorar då ofta kontrollen över sitt beteende. Föräldrarna är 

barnens trygghet och de kan öka smärttoleransen hos barnet (Olsson & Jylli, 2001). 

 
Det är svårt att veta hur barn i olika åldrar upplever smärta. Det man vet är att när barnet är 

moget nog att känna rädsla förstärker denna känsla själva upplevelsen av smärtan. Barnens 

sätt att visa smärta varierar med ålder och den svåraste utmaningen ligger i att smärtbedöma 

de små barnen. Det finns fem sätt som barn ger uttryck för smärta; beteende, ord, 

ansiktsuttryck, ljud och aktivitet. Gråt ger oftast de höga poängen på smärtskalor pga. att skrik 

ger ett speciellt ansiktsuttryck och fysiologiska förändringar så som ökad hjärtfrekvens, 

blodtryck och andningsfrekvens. Dessa fysiologiska förändringar sker också i samband med 

gråt också då gråten beror på andra orsaker än smärta. Vad beträffar den verbala 

kommunikationen är det viktigt att komma ihåg att många barns reaktion på smärta är att bli 

tyst och tillbakadragen. Många av barnen förnekar sin smärta då de kan tro att om de berättar 

om sin smärta så resulterar det i en spruta. Hos främst spädbarn med smärta ses fysiologiska 

förändringar så som färgskiftningar, ökad puls och stigande blodtryck, oregelbunden och 

snabb andning, sänkt saturation och brist på aptit. Barn som kommer från andra kulturer 

reagerar ibland på smärta på ett icke förväntat sätt, t.ex. de pojkar som går igenom rituella, 

smärtfyllda procedurer för att komma in i den manliga gemenskapen och inte får ge uttryck 

för smärta. Kulturen ger inte alltid tillåtelse att visa att det gör ont (Olsson & Jylli, 2001).  
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Ett barn som normalt är väldigt aktivt kan reagera med att bli stillsamt och passivt. Spädbarn 

reagerar oftare med gråt (Tveiten, 2000). Det finns ett flertal framtagna beteendeskalor där 

man observerar olika beteendeparametrar under en viss tid och ger poäng, hög poäng - hög 

smärtintensitet. Användbarheten kliniskt är dock bristfälligt vetenskapligt dokumenterad. I 

Sverige finns det få översatta beteendeskalor och de flesta är inte validerade (Olsson & Jylli, 

2001).  

Barn med handikapp eller begåvningshämning, som gör att de inte kan uttrycka sig med hjälp 

av språket, är svåra att smärtbedöma/smärtskatta. Deras utveckling följer inte det ”normala” 

barnets utveckling och det kan skilja sig mycket hur deras språk och kroppsbeteende är i 

jämförelse med det ”normala” barnet. I dessa fall måste en individuell beteendeskala tas fram 

med hjälp av föräldrar och vårdpersonal (Olsson & Jylli, 2001). 

Det är viktigt att förvissa sig om att barnet förstår varför man smärtskattar och hur 

smärtskattningen med självskattningsskalor går till. Annars finns risk för att smärtskattningen 

inte fungerar. I de fall då barnet är för litet för att själv kunna visa sin smärta på en skala är 

det föräldrars och vårdares uppgift att bedöma smärtnivån genom att observera beteendet. Det 

är viktigt att föräldrarna får och förstår informationen och vet varför och hur 

smärtbedömningen/smärtskattningen går till. Barnets ålder är av betydelse vid smärtskattning. 

Ett litet barn har svårt att skilja smärta från obehag och olust vilket kan ha en annan orsak än 

smärtan. Nyfödda och spädbarn kan inte alls uttrycka sin smärta utan då är det bara beteende 

och fysiologiska reaktioner som kan observeras (Olsson & Jylli, 2001). 

Att smärtbedöma barn i den prehospitala vården kan vara svårt. Ofta går det snabbt in med 

ambulansen till sjukhuset och det är bra om barnet är behandlad för sin smärta innan man är 

framme för att läkaren ska kunna undersöka barnet lättare. Det kan ju vara en fördel att 

barnets ena förälder sitter med bak i ambulansen för att lugna och trösta barnet. Är det då ett 

litet barn som inte kan tala för sig själv finns det ett stort behov av att använda hjälpmedel så 

som smärtskalor.  

Smärtskattningsinstrument  

När man ska behandla smärta är smärtskattningsinstrument ett redskap för vägledning genom 

att vi kan få ett konkret värde på smärtans intensitet. Man får se instrumentet som ett 

hjälpmedel i smärtbedömningen av barnet som är deras upplevelse av smärtan. Man får 

kombinera barnets smärtvärde med beteende och andra fysiologiska reaktioner. Det finns 

olika smärtskattningsinstrument anpassade för olika åldrar och dessa ska vara väl lämpade för 

den kliniska situationen (Olsson & Jylli, 2001). För barn under fyra års ålder saknas 

självskattingsinstrument. Man får då använda sig av smärtbeteendeskalor anpassade efter 

ålder (Lindberg & Lagercrantz, 2008). Instrumentet bör i hög grad sålla bort smärta orsakad 

av känslomässiga upplevelser och ge ett värde av smärtintensitet för att kunna utvärdera 

smärtbehandlingens verkan. Självskattningsskalor kan användas av barn som förstår 

begreppet smärta och klarar av att gradera smärtans intensitet. På barn under fem år använder 

man skalor med högst fem valmöjligheter Det finns konkreta skalor, ansiktsskalor och 

visuella analoga skalor (VAS) och barnets utvecklingsnivå avgör vilken skala man använder 

(Olsson & Jylli, 2001). 

Sjuksköterskan och barnet 

Sjuksköterskor bedömer av tradition barns smärta genom att förlita sig på verbal och icke 

verbal kommunikation, genom att observera beteende och bedöma vitala tecken. Dessa 

metoder innebär svårigheter när det gäller tillförlitligheten. Det är många faktorer som 

påverkar sjuksköterskans bedömning och behandling av smärta hos barn: barnets medicinska 
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diagnos, egenskaper hos barnet, egenskaper hos sjuksköterskan, föräldradeltagande, 

vetenskaplig utveckling och arbetsrelaterade faktorer (Olsson & Jylli, 2001).  

 
Många barn som t.ex. är svårt sjuka och måste genomgå smärtsamma behandlingar har en 

konstant oro. Överhuvudtaget tycks barn vara rädda för injektionsnålar och skarpa föremål. 

Forskarna är osäkra på varför denna oro finns. För barn i skolåldern tror man att rädslan 

hänger samman med deras kroppsuppfattning. De kan tro att ett stick skadar dem påtagligt. 

För att barn ska kunna hantera sin rädsla måste det finnas en trygg och pålitlig relation mellan 

barnet och den som vårdar. Processen hur beslut fattas om barns smärtbedömning och 

smärtbehandling innefattar många olika moment som är problematiska som t.ex. svårigheter i 

att mäta och bedöma smärtupplevelser, enighet om vad som är effektiva rutiner vid 

smärtlindring samt hur och vem som ska fatta beslut om smärtlindring. Det läggs ett allt större 

ansvar på sjuksköterskan att smärtbedöma och smärtlindra barn. Det kan vara rimligt med 

tanke på att hon är den inom omvårdnaden som träffar barnet mest och har därför möjlighet 

att lära känna dess olika smärtuttryck (Olsson & Jylli, 2001). Det är viktigt att sjuksköterskan 

som ska ta hand om barn är kompetent och har en viss erfarenhet för att kunna ta hand om 

barnet på ett relevant sätt. Sjuksköterskan ska ha empatisk förmåga för att kunna förstå barnet 

och dess föräldrars behov och upplevelse (Tveiten, 2000).   

Krav på undervisning i smärtbehandling av barn finns inte i läroplanen för sjuksköterskors 

grundutbildning (Olsson & Jylli, 2001). Enligt Olsson och Jylli (2001) finns det endast 

enstaka kurser i smärta och smärtbehandling, vilket inte är bra. Det är ju långt ifrån alla 

sjuksköterskor som har någon smärtkurs i sin ryggsäck. Brist på kunskap ger bristande 

behandling av smärta. Vi anser att för att kunna förebygga och behandla smärta hos barn 

behöver man smärtbedöma dem och det kräver kunskap.  

Kommunikation 

Att kunna kommunicera med ett barn är viktigt i omvårdnaden. Man kan använda sig av 

verbal kommunikation som ljud, röst eller ord i tal eller skrift, eller icke-verbal 

kommunikation som är kroppsspråk, rörelser, beröring och ansiktsuttryck. Ordförrådet och 

begreppsförståelse varierar mellan barn i olika åldrar. Att använda sig av lek kan vara ett bra 

sätt att kommunicera och informera barn, då de ofta uttrycker känslor och upplevelser genom 

leken. Barn under sju år väljer oftast att lyssna till icke-verbala budskap, då de har svårt att 

förstå och förvirras av så kallad dubbel kommunikation. Det måste råda överensstämmelse 

mellan ord och handling. Man tror att barnet väljer icke-verbalt språk och framförallt att tolka 

kroppsspråket då det är det som står närmast våra tankar och känslor och är svårast att 

förvränga och dölja (Tveiten, 2000; Edwinson-Månsson & Enskär, 2008).  

Information  

Att ge information på rätt nivå till barnen är viktigt för att barnet ska känna tillit och 

förtroende för den som vårdar. Man ska vara öppen, rakt på sak och förklara på ett enkelt sätt, 

gärna med bilder eller att visa, för att barnet ska förstå. Man ska precis som till vuxna inte ge 

för mycket information vid ett och samma tillfälle. Det är viktigt med information till barnets 

föräldrar för att de ska kunna delta i beslut som rör deras barn (Tveiten, 2000).  

Missuppfattningar och attityder   

Forgeron, et al., (2009) skriver i sin studie att smärta är ett världsomspännande fenomen som 

människor söker hjälp för hos sjukvården. Tyvärr är hälso- och sjukvårdspersonal ofta dåligt 

förberedd på att vårda patienter som upplever smärta. Speciellt barns smärta är rutinmässigt 

dåligt behandlad. Forskning tyder på att hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer 
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fortfarande tror på många myter och missuppfattningar om barns smärtvård och motverkar att 

det ges en adekvat smärtbehandling. Majoriteten av de utan adekvat smärtbehandling är barn 

med smärta som lever i utvecklingsländer. Många utvecklingsländer har inte så bra metoder 

när det gäller smärtbehandling, men enligt Forgeron et al. (2009) är det inte svårt att få fram 

en bra och relevant strategi för smärtbehandling och i de flesta fall innebär det en minimal 

kostnad. Forgeron et al. (2009) frågar sig varför hälso- och sjukvårdspersonal fortfarande 

håller fast vid myter och missuppfattningar. Att få in vetenskapliga bevis i praktiken är en 

invecklad process. Kunskap i sig behöver inte alltid leda till förändring i praktiken. I vissa 

studier om smärtbehandling som Forgeron et al. (2009) tar upp föreslås strategier för att införa 

västerländska vårdprogram, men dessa kanske inte är överförbara till utvecklingsländer.  

Forgeron et al. (2009) skriver att det bara är två studier som ger information om hälso- och 

sjukvårdspersonals attityder och tro till smärtbehandling för barn i utvecklingsländer. 

Studierna fokuserar på cancersmärta i arabiska och arab-afrikanska kulturer. Forskarna 

kommer fram till att myter och missuppfattningar om smärtvärderingar och behandling 

hindrar adekvat smärtbehandling för barn med cancer. I ett par andra studier som Forgeron et 

al. (2009) tar upp litade läkare och sjuksköterskor på barns yttre beteende och de kände då att 

smärtbedömningen var baserad på fakta. Överlag så tog man inte hänsyn till om barnen själva 

berättade om sin smärta. De betonade risken för opioidberoende och en tro på att barnen 

skulle överdriva sin nivå av smärta bara för att få opioider. Hinder för smärtbehandling av 

barn med andra tillstånd eller i andra kulturer eller i utvecklingsländer har ännu inte blivit 

forskat på. 

 

Hildegard H Peplau´s omvårdnadsteori 

Peplau´s teori fokuserar på interpersonliga processer och terapeutiska relationer som 

utvecklas mellan vårdare och patient. De interpersonliga processerna är relationen mellan 

sjuksköterska och patient, kommunikation, mönsterintegration och sjuksköterskans roller. 

Omvårdnadens kärna i interpersonlighetsteorin är den terapeutiska relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Relationen genomgår fyra faser: orienteringsfasen, 

identifieringsfasen, resolutionsfasen och avslutningsfasen (Forchuk, Sieloff-Evans & 

O´Connor, 1995). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) kan de 

fyra faserna få oss att förstå den prehospitala vårdrelationen. Orienteringsfasen är då 

hälsohinder och problem kartläggs, identifieringsfasen innebär att relationen och vårdbehoven 

identifieras. I disponerandefasen används relationen för att möjliggöra att patienten får sina 

akuta hälsobehov tillgodosedda. Avslutningsfasen sker då relationen avslutas. I den 

prehospitala sjukvården är det innan överlämnande av patient. 

Kommunikation som är andra delen i den interpersonliga processen innefattar både verbal och 

icke-verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen är den väsentliga komponenten 

mellan sjuksköterska och patient men den icke verbala kommunikationen är mycket subtilare 

och kan ibland motsäga det verbala budskapet. Mönsterintegration innebär att varje individ 

har sina invanda mönster i hur man interagerar med andra människor. Sjuksköterskans roll, 

som är den sista delen i interpersonliga processen, kan vara olika eller flera till en och samma 

patient. Rollerna påverkas av patientens behov och sjuksköterskans kompetens och kreativitet. 

Vilka roller som går att använda beror också på sjuksköterskans befattning och institutionens 

policy (Forchuk, et al., 1995).   

Etik   

Inom sjukvården finns det ett flertal etiska principer att ta ställning till när vi utför våra 

handlingar oavsett om det gäller vuxna eller barn. Autonomiprincipen säger att människan har 
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rätt att själv bestämma över sitt egna liv och sina handlingar. Lidandeprincipen betyder att 

man bör handla så man inte åstadkommer skada eller lidande. Godhetsprincipen innebär att vi 

ska göra gott och i Rättviseprincipen ska vi behandla människor lika, oavsett ålder, kön och 

social status. När det gäller prioriteringar i sjukvården hänvisas det till prioritetsutredningen 

SOU 1995:5 där bland annat människovärdesprincipen nämns. Den innebär att alla människor 

har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 

Autonomprincipen leder till en del problematik inom barnsjukvården då man som t.ex. nyfödd 

inte kan bestämma själv utan är helt utelämnad till andra. Autonomi ökar efter hand men 

integritet hör ihop med människovärdet och en nyfödd har samma värde som vilken annan 

människa som helst och finns i och med att barnet föds. Vården måste redan från början ske i 

samspel med barnet och man måste tänka på att inte kränka integriteten ens hos ett litet barn 

(Olsson & Jylli, 2001; Edwinson-Månsson & Enskär, 2008).  

Lagar och rättigheter  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är den lag som styr barnsjukvården och den slår fast att 

vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet och att 

behandlingen byggs på respekt för patientens medbestämmande och integritet. Vården och 

behandlingen ska så långt det är möjligt genomföras i samråd med patienten och man gör 

ingen skillnad på vuxen eller barn (Tveiten, 2000; Författningshandboken, 2007; Edwinson-

Månsson & Enskär, 2008) 

FN:s konvention om barnens rättigheter har slagit fast att barn har fullt människovärde och 

ska ha särskilda rättigheter till skydd och omvårdnad. Barnkonventionen innehåller fyra 

grundläggande principer (Olsson & Jylli, 2001; Tveiten, 2000; Edwinson-Månsson & Enskär, 

2008). 

* Förbud mot diskriminering: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

* Barnens bästa: Gäller alla åtgärder som görs för barnet och avgörs i varje enskilt fall. 

* Rätten till liv och utveckling: Fysisk hälsa och utveckling likväl som andlig, moralisk,  

                                                psykisk och social ska tas i beaktning. 

* Rätten till att uttrycka åsikter: Barnets åsikter ska efter hänsyn till ålder och mognad beaktas  

                                              i alla frågor som gäller barnet. 

NOBAB (Nordisk förening för sjuka barns behov) är en tvärfacklig förening för olika 

yrkeskategorier och föräldrar som arbetar för att sjuka och funktionshindrade barn skall 

utvecklas positivt vid sjukdom och ohälsa. Föreningen har tagit fram en nordisk standard för 

omsorg om barn och unga på sjukhus och är utarbetad med utgångspunkt från FN:s 

barnkonvention. I Sverige tog regeringen beslut hösten 1998 att denna standard ska gälla som 

underlag för vård av barn på sjukhus. Innehållet i standarden bygger på 11 områden: 

Sjukhusvård, Barns rätt till upprätthållanden av relationer, Föräldraansvar, Information, 

Medbestämmande, Integritet, Stöd i normalutveckling, Anpassad omgivning, Kvalificerad 

personal, Kontinuitet och helhet samt Uppföljning. Sammanfattningsvis ska barnet endast 

läggas in på sjukhus när omvårdnaden inte kan ges lika bra hemma. Barnet ska alltid få ha 

sina föräldrar hos sig under sjukhusvården och ska uppmuntras till att delta i vården och 

tillsammans med barnet informeras om sjukdom, behandling och vård på ett sätt som de båda 

förstår. Både barn och föräldrar ska få vara med och ta beslut om vård och behandling. Barnet 

ska inte vårdas på vuxenavdelningar utan med jämnåriga för lek och aktivitet och eventuell 
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undervisning anpassad för varje barns behov. Sist men inte minst viktigt är att personalen ska 

vara rätt utbildad för att möta barnen i varje unik situation (Olsson & Jylli, 2001; Tveiten, 

2000; Edwinson-Månsson & Enskär, 2008). 

Problemformulering 
Flera studier visar att barns smärta undervärderas av sjuksköterskan och att 

smärtbehandlingens effekt överskattas. Det är lätt också att feltolka ett barns reaktioner vid 

smärta (Olsson & Jylli, 2001). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är lagen som styr 

barnsjukvården och skriver att vården ska vara av en god kvalitet och tillgodose patientens 

behov av trygghet samt att behandlingen ska byggas på respekt för patientens 

medbestämmande och integritet. Vården och behandlingen ska så länge det är möjligt 

genomföras i samråd med patienten och det ska inte göras någon skillnad på vuxen eller barn 

(Tveiten, 2000; Författningshandboken, 2007; Edwinson-Månsson & Enskär, 2008) 

 

Smärtskattningsinstrument är ett redskap vid när man ska behandla smärta. Detta genom att 

man få ett konkret värde på smärtans intensitet. Instrumentet ska ses som ett hjälpmedel i 

smärtbedömningen av barnet. Det är viktigt att kombinera barnets smärtvärde med beteende 

och andra fysiologiska reaktioner. Det finns olika instrument anpassade för olika åldrar och 

dessa ska vara väl lämpade för den kliniska situationen (Olsson & Jylli, 2001). 

 

Att kunna smärtbedöma ett barn och efter det ge adekvat behandling är en viktig och svår 

uppgift. Vi anser att som sjuksköterska ska man kunna göra en bedömning av barnets smärta, 

om det inte kan uttrycka den själv. Vi tror att det finns brister i kunskap inom detta område 

och det är anledningen till att vi gör denna uppsats i ämnet smärtbedömning/smärtskattning av 

barn. Vår förhoppning är att resultatet kan leda till att den prehospitala vården kan förbättra 

sin smärtbedömning och med det smärtlindring av barn.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva olika metoder för smärtbedömning av barn. 

 

Metod 

   

Design 

För att uppnå syftet valde vi att göra en systematisk litteraturstudie.  Enligt Forsberg & 

Wengström (2003) innebär denna metod att man systematiskt söker, kritiskt granskar och 

sammanställer aktuell forskning för att kunna besvara en tydligt formulerad fråga, vårt syfte.   
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Urval 

Inklusions-/Exklusionskriterier 

Artiklarna vi sökte skulle vara publicerade åren 1995-2009. Varför vi valde artiklar från så 

långt tillbaka i tiden som 1995 var för att det finns få artiklar om just smärtskalor på barn och 

vårt val av artiklar från 1995 gjorde utbudet av olika smärtskalor större. Urvalet av artiklarna 

var kvalitativa eller kvantitativa studier som beskriver hur man kan smärtbedöma barn 0-18 

år. Artiklarna var skrivna på svenska eller engelska. Eventuella studier som bygger på 

djurförsök exkluderades. 

 

Datainsamlingsmetod 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna ELIN@ och Pubmed. Våra sökord är pain, 

measurement, children, assessment, tools och care och har använts i olika kombinationer för 

att få bästa resultat. Sex artiklar har även hittats manuellt (Se Tabell 1). Sökorden har vi fått 

genom att använda oss av MESH. Vi har gjort sökningarna och gått igenom alla träffarnas 

titlar för att se om de överensstämmer med vårt syfte. Efter det har vi läst abstrakten och valt 

ut de artiklar som vi tycker var relevanta för vårt syfte och läst dem i sin helhet, vilket 

resulterat i 21vetenskapliga artiklar som gick vidare för kvalitetsgranskning enligt Forsbergs 

& Wengströms (2003) mallar.  

 

Tabell 1: Redovisning av utfall av artikelsökning i de olika databaserna 
         Databas 

 
Sökord 

Utfall av 

sökningen 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal använda 

artiklar 

Elin@ 

Pain measurement 

assessment 

children 

49 

 

10 5 

Elin@ 
Pain measurement 

children care 
40 

 

6 

 

5 

Elin@ 

Pain measurement 

assessment tools 

children 

6 

 

 

2 (utvalda i 

tidigare 

sökning) 

0 

Elin@ 
Pain measurement 

Children 
36 

 

5 

 

5 

Elin@ 

 

Pain measurement 348 

 

4 

 

1 

Pubmed   
Pain measurement 

Children 
33 

 

2 

 

2 

Pubmed 

Pain measurement 

assessment 

children 

157 

 

5 0 

Pubmed  
Pain measurement 

assessment tools 
38 

 

2  
0 
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children  

Manuell 

sökning i 

referenslistor 

 6 

 

6 0 

Manuell 

sökning via 

Pubmed 

Pain measurement 

Pubmed 

rekommenderade 

artiklar  

 

3 3 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Forsberg & Wengström (2003) har i sin bok granskningsmallar för artiklar om kvalitativa 

respektive kvantitativa (kvasi-experimentella) studier (Bilaga I och II) vilka har använts för 

granskning av artiklarna i denna uppsats. Nitton av de 21 vetenskapliga artiklar som valts ut 

att läsas i sin helhet har kvalitetsgranskats och 16 av dem bedöms vara av god kvalitet och 

vara relevanta för vårt syfte. Enligt Forsberg & Wengström (2003) ska kvantitativa artiklar 

bedömas utifrån tre kriterier för att värderas som hög, medel respektive låg kvalitet. 

Kriterierna är intern validitet, precision och extern validitet. Bedöms artikeln vara av låg 

kvalitet bör den exkluderas. Vi har granskat var och en av våra 14 utvalda kvantitativa artiklar 

med granskningsmallen för kvantitativa studier. Vi har svarat på de frågor som ställts där och 

alla 14 inkluderade kvantitativa artiklar bedöms ha medel och hög kvalitet.  Två artiklar är 

kvalitativa studier och har därför bedömts efter andra kriterier som är kvaliteter i 

helhetsbeskrivning, kvaliteter i resultaten och rimlighetskriterier. De två kvalitativa artiklarna 

har granskats var och en med granskningsmallen för kvalitativa studier och även här har 

frågorna besvarats. Båda de kvalitativa artiklarna bedöms vara av medelkvalitet.  

 

De två artiklarna som valts bort efter kvalitetsgranskningen handlar om datoriserade metoder 

för barn att självskatta sin smärta. Alla ambulanser är idag inte utrustade med datorer men i 

framtiden kan det vara ett bra alternativ med datoriserade smärtskattningsmetoder. De 

resterande tre artiklarna är sammanställningar av olika mätinstrument som kan användas på 

barn vid smärta. Vi anser att de är av stort värde då de tar upp många användbara 

mätinstrument och inkluderades därför utan att kvalitetsgranskas. Vår studie kommer således 

att innehålla 19 artiklar i resultatet. 

 

Analys 

Analysen genomfördes i flera steg. Först läste författarna igenom utvalda artiklar var och en 

för sig. Sedan diskuterades artiklarna och sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga III) för att 

få en överblick. Artiklarna har granskats var för sig och lästs flera gånger för att få en bättre 

helhetsbild av dem.  Polit och Beck (2004) föreslår att man gör ett kategorischema för att 

organisera upp materialet och få en bättre översikt. Vi valde att göra en uppdelning av 

resultatet i tre grupper: fysiologiska skalor, beteende skalor/fysiologisk-beteendeskalor samt 

observationsskalor och självskattnings skalor (Tabell 2), detta för att läsaren ska få en bättre 

överblick av resultatet. Liebelt (2000) och Bayer och Spagrud (2006) delar i sina artiklar in 

smärtskattningsinstrument för barn i dessa tre grupper och vi tycker att det var en praktiskt 

och funktionell indelning. Det gjordes också indelningar utifrån målåldersgrupper. Alla olika 

skalor som tas upp presenteras i tabellform för att ytterligare avgränsa och göra innehållet mer 

överskådligt för läsaren. Tabellerna i resultatet har utformats efter åldersfördelning till 

respektive skala för att läsaren lätt ska kunna förstå vilka skalor som kommer beskrivas i 

stycket nedanför samt att så att det ger en överblick över alla skalor.  
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Dataanalys och genomförande 

 
Litteraturstudien bearbetandes med hjälp av Polit och Becks kategorischema (Polit & Beck, 

2004).  

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorischema i en litteraturstudie 

 

 

 
 

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2003) har Vetenskapsrådet satt upp riktlinjer för god 

medicinsk forskning. Betoningen ligger på att fusk och ohederligheter inte får förekomma. 

Med det menar man att man inte får förvränga forskningsprocessen genom framställning av 

data, stöld eller kopiering av data. Vid systematiska litteraturstudier ska etiska överväganden 

göras beträffande presentation av urval och resultat. Studierna som ingår ska ha fått tillstånd 

ifrån en etisk kommitté och/eller ska noggranna etiska överväganden gjorts samt att alla 

artiklar som är inkluderade i studien ska redovisas och arkiveras på ett säkert sätt i 10 år. Både 

resultat stödjer och inte stödjer en eventuell hypotes ska redovisas. Att endast redovisa artiklar 

som stödjer forskarens åsikt är oetiskt. 

 

I 16 av artiklarna står det klart och tydligt att de är granskade och godkända av en etisk 

kommitté. De övriga tre artiklarna har ingen text som säger att de är godkända och granskade 

av en etisk kommitté. Då artiklarna är publicerade i en tidning som är vetenskaplig och de 

bara innehåller fakta utan inblandade personer så väljer vi att inkludera även dessa artiklar. 

Allt material som vi bedömt som relevant har redovisats oavsett om det har gett stöd eller inte 

till egna åsikter. 

Sökord 

identifieras 

relaterat till 
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Genomför 
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sökning 

Få ut 

lovande 

artiklar 
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Resultat 
Forskningen om olika smärtskalor redovisas här under de tre grupper som finns i tabell 2.  

 

Tabell 2: Indelning av smärtskattningsskalor för barn 

Fysiologiska skalor  

Beteendeskalor/Fysiologisk-Beteendeskalor och Observationsskalor 

Självskattningsskalor 

 

Fysiologiska skalor 

De fysiologiska skalorna innehåller mätning av puls, respirationsfrekvens, blodtryck, 

handsvett, kortisolnivåer, saturation, vagusreaktion, endorfinkoncentrationer, pupilldilation, 

flush eller blekhet, illamående och sjunkande saturation. Dessa värden kan man se 

förändringar på vid smärta och främst akut smärta. Flertalet av ovan nämnda fysiologiska 

parametrar har inkluderats i beteendeskalorna där man också bedömer olika beteenden hos 

barnen. Att enbart bedöma smärta utifrån de fysiologiska värdena är inte optimalt vid 

smärtbedömning av barn. Det finns för lite bevis på erfarenhet av att enbart fysiologiska 

förändringar är tecken på smärta (Liebelt, 2000; Merkel & Malviya, 2000).  

Beteendeskalor/Fysiologiska-Beteendeskalor och Observationsskalor 

 
Barn 0-7 år 

 

Tabell 3: Smärtskattningsskalor för barn 0-7 år  

Smärtskattningsskala Målgrupp och typ av skattningar 
The Neonatal Facial Coding System (NFCS) Nyfödda spädbarn. Kontroll av ögonbryn, 

kniper de med ögonen, skåra mellan 

ögonen/näsroten, läpparna (öppen, stängd, 

färg), tunga (spänd, slapp) och om hakan 

skakar. Beteendeskala. 

The Child Facial Coding System (CFCS)  4 år och upp till skolbarn. Skattning av 

postoperativ smärta.  Beteendeskala.  

The Children´s, hospital of Eastern Ontario 

Pain Scale (CHEOPS)  
1-7 år. Observera sex olika beteende, gråt, 

ansiktsuttryck, verbalt uttryck, kropps 

position, berörings beteende och benposition. 

Observationsskala. 

Modifierad Behavioral Pain Scale (MBPS)  Spädbarn. Mätning av akut kortvarig smärta. 

Beteendeskala.  
Pain Assessment Inventory for Neonates 

(PAIN)  
Spädbarn. Fysiologiska och beteende 

mätningar vid akut smärta.  

Fysiologisk/beteendeskala.  

The Objective Pain Scale (OPS)  Spädbarn, barn och ungdomar. Mätning av 

blodtryck, gråt, rörelser, irritation och verbal 
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utvärdering eller kroppsspråk. 

Fysiologiskskala.  

Multidimensional Assessment Pain Scale 

(MAPS)  

0-3 år. Beteendeskala.  

Children´s and Infants´ Postoperative Pain 

Scale (CHIPPS)  

0-5 år. Beteendeskala.  

The Riley Infant Pain Scale (RIPS) Nyfödd-3 år samt barn med 

utvecklingsstörningar. Beteendeskala.  

The Nursing Assessment of Pain Intensity 

(NAPI)  

Nyfödd-3 år samt barn med 

utvecklingsstörningar. Beteendeskala.  

The Postoperative Pain Score (POPS) Nyfödd-3 år samt barn med 

utvecklingsstörningar. Beteendeskala.  

Pain Observation Scale for Young Children 

(POCIS)  

0-4 år. Beteendeskala.  

 

Vid mätning av smärta hos spädbarn och barn som inte själva kan förmedla sig, inklusive barn 

med psykiska eller fysiska handikapp, används beteendeskalor där det kan ingå delar av 

fysiologiska parametrar. Beteenden som kan ingå i beteendeskalorna för att mäta smärta är 

gråt, ansiktsuttryck, verbala uttryck och kroppsrörelser. Ett ensamt avvikande beteende ses 

inte som ett säkert tecken på smärta hos spädbarn eller barn. Ansiktsuttryck är ett av de 

beteenden som har setts varit mest överensstämmande med smärta. Flera olika beteendeskalor 

har utvecklats för klinisk användning och är validerade och reliabilitetssäkrade för moderat 

till svår smärta (Liebelt, 2000; Merkel & Malviya, 2000). Liebelt (2000) nämner i sin artikel 

sex olika skalor inom kategorin beteende/fysiologi-beteende skalor. NFCS, som står för The 

Neonatal Facial Coding System, är en beskrivning av ansiktsuttryck hos nyfödda i smärta. 

Man studerar ögonbryn, om de kniper med ögonen, skåra mellan ögonen/näsroten, läpparna 

(öppen, stängd, färg), tunga (spänd, slapp) och om hakan skakar. CFCS, The Child Facial 

Coding System är en skala som är gjord för att skatta postoperativ smärta hos barn från fyra år 

och upp till skolåldern, där man inte helt kan lita på självskattningsresultaten. Ett annat 

mätinstrument för postoperativa barn mellan 1-7 år är CHEOPS (The Children´s, hospital of 

Eastern Ontario Pain Scale, bilaga IV). Här tittar man på sex olika beteenden: gråt, 

ansiktsuttryck, verbalt uttryck, kroppsposition, beröringsbeteende och benposition. CHEOPS 

har visat sig i tidigare studier ha bra interbedömarreliabilitet och validitet men efter att ha 

testats under en längre tid har den visat sig inte vara effektiv längre pga. tillvänjning. En 

Modifierad Behavioral Pain Scale, MBPS, (bilaga V) har gjorts för att enbart mäta akut 

kortvarig smärta och har visat sig ha utmärkta psykometriska egenskaper (Liebelt, 2000). 

 

PAIN (Pain Assessment Inventory for Neonates) är en skala som innefattar både fysiologiska 

och beteendemätningar vid akut smärta hos spädbarn. OPS (The Objective Pain Scale) (bilaga 

VI) används på spädbarn, barn och ungdomar. Den mäter blodtryck, gråt, rörelser, irritation 

och verbal utvärdering eller kroppsspråk. Beteendeskalorna är mer tidskrävande än 

självskattningsskalorna och kan visa underliggande rädsla istället för riktig smärta. Samtidigt 

är beteendeskalorna det bästa vi har för att mäta spädbarns och barns stress i samband med 

smärta (Liebelt, 2000).  

 

MAPS (Multidimensional Assessment Pain Scale, Bilaga VII), FLACC (Bilaga VIII) (the 

Face, Leg, Activity, Cry and Consolability, se tabell 4) och VAS (Bilaga VIIII) (Visual 

Analogue Scale, se tabell 4) testades i en studie med 43 postoperativa barn från 0-31 månader 

gamla. Mätningarna gjordes med de tre instrumenten upp till åtta gånger av två sjuksköterskor 

oberoende av varandra. Resultatet visar att interbedömarreliabiliteten är god för alla 
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kategorier utom för andningsmönster i MAPS som var medelgoda. Den totala 

interbedömarreliabiliteten för MAPS var utmärkt. Huvudsakligen var studiens resultat 

medelgoda och överensstämmande mätningar mellan MAPS och FLACC och MAPS och VAS 

visade en mycket liten risk för felmätningar. MAPS är inte tillförlitligt att använda vid 

mätning av barn som är kraftigt påverkade av kemiska substanser. Beteendet är inte så enkelt 

att mäta då. Initiala psykometriska tester av MAPS visar lovande resultat men vidare studier 

och utvärdering av klinisk validitet krävs (Ramelet, Rees, Mc-Donald, Bulsara & Abu-Saad, 

2007a).   

 

Ramelet, Rees, Mc-Donald, Bulsara och Abu-Saad (2007b) har gjort en fortsatt studie (läs 

ovan) där de testar klinisk validitet och användbarhet av MAPS. De ville testa gensvar av 

analgetisk behandling. För att kunna validera MAPS använde författarna också FLACC och 

VAS. Testet utfördes på 19 kritiskt sjuka barn 0-36 månader inlagda på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning. Mätningen gjordes av 17 tränade sjuksköterskor och de rapporterade 

att MAPS är bra för att utvärdera om smärtstillande läkemedel haft effekt hos små barn utan 

språk. Det ansågs också att det var ett relativt enkelt instrument och att det gick fort att 

använda det. MAPS kliniska validitet är god och det sågs i MAPS-bedömningen en minskning 

av smärtan efter administration av läkemedel. Författarna Ramelet, et al (2007b) kommer 

också fram till att användandet av skalor där beteendet undersöktes (MAPS, FLACC) är mer 

exakt än nummerskalor (VAS).     

 

En beteendeskala som testats på brasilianska barn är CHIPPS (Children´s and 

Infants´Postoperative Pain Scale). Originalskalan är på engelska men översattes till barnets 

hemspråk. I denna studie så studerades 100 barn 0-5 år som skulle genomgå en vaccination. 

Barnen observerades före, under och efter vaccinationen med hjälp av videoinspelning. Det 

var tre observatörer, en smärtexpert, barnsjuksköterska och en barn neurolog, som ifrån 

videoinspelningen både före, under och efter vaccinationen uppskattade barnens smärta med 

hjälp av CHIPPS och som sedan jämfördes med MBPS (Modified Behavioral Pain Scale,) för 

att uppnå bra validitet. Resultatet ur studien visar att CHIPPS är pålitligt och giltigt att 

använda på barn i Brasilien. CHIPPS har testats på barn i flertal länder där resultaten är näst 

intill detsammaversion av CHIPPS var mycket bra. Denna studie visade att 

interbedömarreliabilitet på denna (Alves, Carvalho, Wagner, Casoldi, Becker, & Silva, 2008).  

 

I en studie gjord på 391 barn från nyfödd till 3 år inklusive barn med utvecklingsstörningar 

testar man tre olika skalor för att mäta smärta med hjälp av beteendet. Skalorna som användes 

är reviderade versioner av RIPS (The Riley Infant Pain Scale, Bilaga X), NAPI (The Nursing 

Assessment of Pain Intensity, Bilaga X) och POPS (The Postoperative Pain Score, Bilaga X). 

Fyra mättillfällen gjordes med 1 timmes mellanrum av tränade observatörer och de fick inte 

veta om barnen fått smärtstillande läkemedel eller inte. Man analyserade resultaten och kom 

fram till att alla tre skalorna är godkända enligt Cronbach´s alpha. Resultaten där innebär att 

alla tre skalorna överensstämmer med varandra och mäter samma sak vilket är viktigt för 

reliabilitet och validitet. Ett problem med att mäta spädbarns smärta är deras beteendesätt 

vilket kan göra att värdet blir fel och man tror att de inte har ont. Initial smärta har mer 

smärtliknande beteenden hos de små barnen än smärta som pågått en tid vilket också försvårar 

mätningen av beteenden. Dessa slutsatser har också kommit fram i andra studier gjorda med 

samma mätinstrument. Alla tre skalorna använda i denna studie visade på användbarhet men 

RIPS och NAPI visade sig vara enklare och ta kortare tid för användaren (Schade, Joyce, 

Gergensmeyer & Keck, 1996). 
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I en studie utförd av de Jong, Bremer, Schouten, Tuinebreijer och Faber (2005) undersöks 

validitet och reliabilitet av smärtskattningsinstrumenten POCIS (Pain Observation Scale for 

Young Children, Bilaga XI) och VAS (Se tabell 4) (Visual Analogue Scale) för att mäta 

procedur- och bakgrundssmärta vid brännskador hos barn 0-4 år. Studien gick ut på att 73 

sjuksköterskor fick smärtskatta barn med brännskador under t.ex. förbandsbyte, situationerna 

var videoinspelade. VAS visade sig ha låg interbedömarreliabilitet och låg till medel 

interbedömarreliabilitet. Resultatet i studien visade att användningen av VAS på barn med 

brännskador, där sjuksköterskan skattar, är olämplig. POCIS visade på medel till god 

intrabedömarreliabilitet och accepterad intern överensstämmelse men ansågs inte vara bra nog 

då interbedömarreliabiliteten inte är tillräcklig.  

 

 

Barn 0-18 år 

 

Tabell 4: Smärtskattningsskalor för barn 0-18 år  

Smärtskattningsskala  Målgrupp och typ av skattningar 

Premature Infant Pain Profile (PIPP)  För tidigt födda. 7 olika mätningar med 4 

gradiga skalor. Beteendeskala.  

CRIES (Crying- Requires- Increased- 

Expression- Sleepless). 

Spädbarn. Mäts på hur deras beteende är.  

Beteendeskala.  

Pain Assessment Tool (PAT)  Spädbarn. Beteende skala.  

Visual analogue scale (VAS)  Spädbarn-18 år. Självskattningsskala.  

Toddler Preschool Postoperative Pain Scale 

(TPPPS) 

Barn 1-5 år. Beteendeskala. 

FLACC (Face-Legs-Activity-Cry-

Consolability) 

Barn 1-5 år. Beteendeskala.  

Preverbal, Early, Verbal Pediatric Pain Scale 

(PEPPS)  

Äldre barn. Självskattningsskala.  

Children´s Hospital of Eastern Ontario Pain 

Scale (CHEOPS) 

Barn 1-5,5 år. Beteendeskala. 

Objective Pain Scale (OPS) Barn 1-5,5 år. Beteendeskala. 

Facial Action Coding System (FACS) Barn och vuxna. Beteendeskala.  

Neonatal Facial Coding System (NFCS)  Prematur barn och nyfödda. Beteendeskala.  

Child facial Coding System (CFCS)  Barn och ungdomar. Beteendeskala.  

Maximally Discrimintive Facial Movement 

Coding System (MAX)  

Spädbarn. Beteendeskala.  

Wong-baker Faces Pain Rating Scale 

(WBFPS) 

5 år och äldre. 6 st. ansiktsuttryck. 

Självskattningsskala.  

Linear numerical scale (NS)  5 år och äldre. Numerär skala 1-10, där 10 är 

värsta tänkbara smärta. Självskattningsskala.  

FLACC (Face-Legs-Activity-Cry-

Consolability) 

3-18 år. Observations/beteendeskala. 

CHEOPS 3-18 år. Observations/beteendeskala. 

Parents Post-operative Pain Measure (PPPM) 3-18 år. Observations/beteendeskala.  

COMFORT 3-18 år. Observations/beteendeskala. 

Procedure Behavior Check List (PBCL) 3-18 år. Observations/beteendeskala. 

Procedure Behavioral Rating Scale-Revised 

(PBRS-R)  

3-18 år. Observations/beteendeskala. 
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PIPP (Premature Infant Pain Profile) är ett mätinstrument som inkluderar sju olika mätningar 

med fyragradiga skalor. Instrumentet tar hänsyn till barnets ålder (vecka) och hur det beter 

sig. CRIES är en annan skala gjord för att mäta neonatalas postoperativa smärta. Skalan 

representerar följande: Gråt (Crying) kräver (Requires) syre för att få en saturation över 95 %, 

förhöjda (Increased) vitala värden, uttryck (Expression) och sömnlöshet (Sleepless). Vad man 

bör tänka på vid användning av detta mätinstrument är att saturationen kan påverkas av andra 

faktorer än smärta under postoperativa perioden (Merkel & Malviya, 2000).  

 

En studie gjord på en neonatal intensivvårdsavdelning undersökte PAT (Pain Assessment 

Tool) (Bilaga XII) mot CRIES och VAS score för att validera den. Författarna ville validera ett 

mätinstrument som är kliniskt vänligt för att mäta smärta hos alla kritiskt sjuka spädbarn. 

Studien innefattade 144 barn födda för tidigt och vid utsatt tid för födelse. Kliniska 

forskningssjuksköterskor använde PAT och CRIES medan mamman till det bedömda barnet 

använde VAS. PAT visade sig ha validitet och reliabilitet och att det är ett kliniskt vänligt 

mätinstrument för alla spädbarn inneliggande på neonatal intensivvårdsavdelning. Man såg 

inga signifikanta skillnader mellan spädbarn beroende på vad de vårdas för. PAT är enkelt att 

använda och författarna föreslår att det kan användas som rutin i den kliniska verksamheten 

för smärtbedömning av spädbarn (Spence, Gillies, Harrison, Johnston & Nagy, 2005).    

 

Suraseranivongse, Santawat, Kraiprasit, Petcharatana, Prakkamodom och Muntraporn (2001) 

tar även de upp i sin artikel om att kross-validera skalorna CHEOPS (Children´s Hospital of 

Eastern Ontario Pain Scale, se tabell 3), OPS (Objective Pain Scale, se tabell 3), TPPPS 

(Toddler Preschool Postoperative Pain Scale, Bilaga XIII) och FLACC (Face, Legs, Activity, 

Cry, Consolability) på 167 thailändska barn i åldern 1-5,5 år. Smärtskalorna var översatta och 

validerade. Barnens beteende videoinspelades före och efter olika kirurgiska ingrepp. Fyra 

observatörer smärtskattade sedan dessa barn utifrån videoinspelningarna med hjälp av dessa 

skalor. Skillnader i kulturer och att ta efter andras beteende kan ha effekt på barnens 

beteenderespons. Vissa beteende på CHEOPS och TPPPS var inte accepterade av 

observatörerna då dessa beteenden sällan syns. Validiteten på OPS och FLACC var 

accepterade av alla observatörer.  Interbedömarrelibilitet och intrabedömarrelibilitet på all 

fyra skalor var mycket bra. Författarna har utifrån resultaten konstaterat att dessa fyra skalors 

innehåll var lämpliga att använda på barn 1,5-5 år.  

 

Merkel och Malviya (2000) skriver också i sin artikel om TPPPS där författarna gjort 

jämförelser med PEPPS (Preverbal, Early, Verbal Pediatric Pain Scale – som är ett 

självskattningsinstrument) och där finns vissa skillnader mellan observerade smärtbeteenden 

och självskattning av smärta. Studier som gjorts visar att om en sköterska fått en bra 

genomgång av smärtinstrumentet så matchar de barnens självskattning bättre än de som inte 

använder sig av något smärtskattningsinstrument.  

 

Schiavento (2008) har gjort en sammanställning av ett flertal olika studier på fyra olika 

beteendeskalor. Facial Action Coding System (FACS), Neonatal Facial Coding System 

(NFCS), Child facial Coding System (CFCS) och Maximally Discrimintive Facial Movement 

Coding System (MAX). FACS används för bedömning av en mängd olika ansiktsuttryck både 

på barn och vuxna, främst för bedömning av smärta. NFCS är utvecklad för användning på 

både för tidigt födda barn och barn som fötts vid utsatt tid för födelse. CFCS är utvecklad för 

användning på barn och ungdomar. MAX används för bedömning av andra känslor än smärta 

som är associerade med ansiktsuttryck och används på spädbarn. Studien om detta är av stor 

relevans för att kunna smärtbedöma barn bra.  
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Simons och Moseley (2009) har gjort en studie på beteendeskalan FLACC samt Wong-baker 

Faces Pain Rating Scale (WBFPS, Bilaga VIIII), Visual Analogue Scale (VAS) och Linear 

numerical scale (NS, Bilaga VIIII). Studien gjordes på 175 barn 5 år och äldre på två olika 

sjukhusinrättningar . På 80 barn (barnsjukhus) så testades WBFPS och VAS. De andra 95 

barnen (barnavdelning) testades med NS. Informationen samlades in under de 24 första 

timmarna post-operativt på barn som genomgått kirurgiska ingrepp. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna på barnsjukhuset smärtbedömde mer sällan än de sjuksköterskorna på 

barnavdelningen. Det framkom även att ¼ av alla barnen på båda inrättningarna 

smärtbedömdes inte de första 24 timmarna. Det visade också att smärtnivåerna från 

barnsjuhuset var signifikant högre än på barnavdelningen. På barnsjukhuset hade de e bra 

etablerade smärtkontrolls riktlinjer.  

 

Merkel och Malviya (2000) skriver som författarna ovan om FLACC-skalan och man kan 

använda den till barn från 2 månader till 7 år. Flera studier har visat på validitet, 

interbedömarreliabilitet och enkelhet att använda kliniskt. 

 

Bayer och Spagrud (2006) har gjort en systematisk litteraturstudie för att identifiera 

publicerade observations/beteendeskalor för att mäta smärta hos barn mellan 3 och 18 år. De 

mätinstrument som hade bra psykometriska egenskaper, god klinisk validitet och vilken typ 

av smärtinstrument som passar bäst för olika smärttillstånd inkluderades. Resultatet visar att 

FLACC, CHEOPS (Se tabell 3), PPPM (Parents Post-operative Pain Measure), COMFORT 

(Bilaga XIIII), PBCL (Procedure Behavior Check List) och PBRS-R (Procedure Behavioral 

Rating Scale-Revised) uppfyller kraven och inkluderas i studien. Fjorton skalor exkluderades 

i studien då de på olika sätt inte passade in i syftet med studien. I studien kom författarna fram 

till att FLACC och CHEOPS passar utmärkt att använda vid procedur eller kortvarig smärta 

och de har båda mycket bra reliabilitet och validitet. Vid postoperativ smärta på sjukhus 

rekommenderas FLACC och när barnet är hemma igen så kan PPPM användas av föräldrarna. 

PPPM är ett väletablerat mätinstrument med hög interbedömarreliabilitet, bra index av 

konstruktionsvaliditet, känslighet, noggrannhet och intern överensstämmelse. Vid vård av 

kritiskt sjuka barn rekommenderas COMFORT skalan då den är det enda välstuderade 

mätinstrumentet och det har en tydlig avpassning av smärtbeteendeuttryck pga. mekanisk 

ventilation eller fysiska hinder. För att mäta smärta, stress, rädsla eller oro kan man använda 

sig av PBCL och PBRS-R som är användbara såväl före som efter procedursmärta. De 

innehåller index för både rädsla, oro och smärta, är lätta att använda och har god reliabilitet. 

 

Studien som är skriven av Collignon och Giusiano (2001) tar upp hur man smärtbedömer barn 

med svår cerebral pares via en utformning av en enkät med 22 punkter där varje siffra står för 

ett visst beteende. Sjuksköterskor observerade barnen under 8 timmar och poängbedömde 

utifrån enkäten. Studien tog sex månader och inkluderade 62 barn. Resultatet visade stark 

cohesion mellan vissa punkter på enkäten så ursprungsenkäten fick reduceras till 10 punkter 

då de andra punkterna var omöjliga att bedöma och poängsätta. Med de 10 punkterna så 

visade enkäten bra validitet. Enkäten heter 10-item questionnaire (Bilaga XV). 

Självskattningsskalor  

Barn har en förmåga att skatta sin smärta väldigt högt eftersom de inte har så mycket 

erfarenhet av smärta. Den bästa metoden att mäta smärta hos barn är självskattningsskalorna 

som mäter både sensoriskt, verklig upplevelse och psykologisk, beteende och känslomässiga 

faktorer. Självskattningsskalorna innefattar smärtintensitet och speciellt designade 

frågeformulär och intervjuer om smärtan. För att det ska fungera bra måste det väljas rätt typ 
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av skala efter ålder, utvecklingsstadium och vilken typ av smärta det handlar om (Liebelt, 

2000). Smärtskattninginstrument måste väljas efter ålder och utvecklingsnivå på barnet 

liksom dennes förmåga att prata och kommunicera. Det finns inte en skala som passar alla 

barn och alla situationer. Personal inom hälso- och sjukvården bör tränas för att mäta smärta 

hos barn (Liebelt, 2000). 

 

Barn 3-16 år 

 

Tabell 8: Smärtskattningsskalor för barn 3-16 år   

Smärtskattningsskala Målgrupp och typ av skattningar 

Faces Pain Scale (FPS) 3-6 år. Självskattningsskala.  

Poker chip tool 4 år och äldre. Självskattningsskala.  

Colored analoge scale (CAS) 4 år och äldre. Barnet flyttar en markör, 

precis som på VAS men CAS är utformad 

som en tratt i olika färger och bredd och ju 

bredare ”tratten” är desto mer smärta har 

barnet. 

Facial Affective Scale (FAS)  4 år och äldre. Nio ansikten från glad till 

ledsen med siffror till varje. 

OUCHER 4 år och äldre. Sex foton på barns ansikten 

som visar olika uttryck av smärta längs en 

vertikal nummerskala 0-100. 

 

För att undersöka barns förmåga att självskatta sin smärta har Stanford, Chambers och Craig 

(2005) gjort en studie med en reviderad version av FPS (Faces Pain Scale). Studien gick ut på 

att 112 friska engelskspråkiga barn 3-6 år fick skatta smärta utifrån uppmålade situationer i 

olika smärtnivåer (ex. en bild på någon som brutit armen). Författarna använde sig av CPPP 

(Charleston Pediatric Pain Pictures) för att se reliabiliteten hos 3-6 åringarnas självskattade 

smärta. CPPP innehåller 17 tecknade bilder på könsneutrala barn i olika situationer i fyra 

kategorier ”ingen smärta”, ”lite smärta”, ”medel smärta” och ”mycket smärta”. CPPP har god 

validitet och reliabilitet för att användas i studier på smärta hos barn 3-6 år. Barnen fick när de 

såg bilderna peka på ett av de sex ansiktena som den reviderade FPS-R skalan innehåller. 

Resultatet visade att åldern påverkade förmågan att kunna uppskatta smärtan. Barn 5-6 år 

gamla var bättre än 3-4 åringarna men även 4-åringarna hade bättre resultat än 3-åringarna. 

Fyrtio procent av 5-6 åringarna hade svårt att använda sig av FPS-R för att skatta sin smärta. 

Resultatet visar som tidigare studier också visat att barn i dessa åldrar ofta har svårt att 

använda sig av självskattning. Stanford et al (2005) anser att ytterligare kliniska studier 

behövs med barn som verkligen upplever smärta för att bekräfta resultatet. Det är viktigt att 

göra det för att barnen ska få adekvat smärtbehandling och man ska inte heller p.g.a. resultatet 

låta bli att fråga om deras smärta. 

 

Det finns många validerade självskattningsinstrument för barn (fyra år och äldre). Poker chip 

Tool (Bilaga VII), stegskalor, nummerskalor, termometerskalor, ansiktsskalor, Visuell analog 

skala (VAS, se tabell 4) och färg (colored) analog skala (CAS). Skalorna är enkla att använda 

och tar inte lång tid. Wong-Baker FACES Pain Rating Scale (WBFPS, se tabell 4) är en skala 

med sex tecknade ansikten med ansiktsuttryck från en glad min: ”ingen smärta” till ett 

gråtande ansikte: ”värsta tänkbara smärtan”. Wong-Baker FACES-skalan har visat validitet 

och reliabilitet och är enkel att använda. Den föredras av både sjuksköterskor, föräldrar och 

patienter framför andra självskattningsskalor. En annan fördel har visat sig vara att den är 

användbar ända ner till tre års ålder. Författarna har fått fram att det finns ett par punkter som 
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man kan kritisera skalan på och det är att barn kan tro att de blir tillfrågade om hur de mår och 

inte smärtans intensitet och att det kan vara svårt att skatta genom att se siffrorna som står 

under varje ansikte, noll till fem. De menar att barnen kan tro att för varje siffra så dubblas 

smärtan vilket inte behöver vara fallet (Liebelt, 2000; Merkel & Malviya, 2000).  

 

Facial Affective Scale, FAS, mäter delen av olust i smärtan. Nio ansikten från glad till ledsen 

med siffror till varje som är tilldelade efter studier med hundratals barn gör att skalan tillåter 

mer varierande psykiskt tillstånd än en vanlig ansiktsskala. De som gjort skalan tror inte att de 

kan använda denna eller andra ansiktsskalor på barn yngre än fem år (Liebelt, 2000).  

 

The OUCHER scale (Bilaga VIIII) är en annan ansiktsskala som innefattar sex foton på barns 

ansikten som visar olika uttryck av smärta längs en vertikal nummerskala från 0 till 100. 

Skalan är bra då de yngre barnen kan använda ansiktena och de äldre barnen kan använda 

siffrorna. VAS är en enkel 10 cm skala med ”ingen smärta” i ena änden och ”värsta tänkbara 

smärtan” i andra änden. Skalan är väl validerad och för barn på sjukhus kan det vara smidigt 

att använda en modell av VAS där man på baksidan har en nummergradering för att få en 

siffra. CAS (Coloured Analogue Scale) är en annan modell av VAS framtagen just för att mäta 

smärta hos barn. Barnet flyttar en markör på skalan precis som på VAS men CAS skalan är 

utformad som en tratt i olika färger och bredd och ju bredare ”tratten” är desto mer smärta har 

barnet. Nya studier har visat på att CAS har likvärdiga psykometriska värden som VAS. 

Pediatric Pain Questionnaire är ett multidimensionellt mätinstrument för smärta hos barn, 

vilket inkluderar intervjuer och frågor om barnets smärta, erfarenheter av smärta, hur de 

hanterar smärtan etc. Instrumentet är till för att mäta barnens olika dimensioner av smärta vid 

kronisk smärta och passar inte för mätning i akutsjukvården (Liebelt, 2000).  

  

En artikel som är skriven av Newman, Lolekha, Limkittikul, Luangxay, Chotpitayasunondh 

och Chanthavanich (2005) tar upp tre vanliga självskattningsskalor som prövas i denna studie 

på 122 HIV-infekterade thailändska barn 4-15 år för att bedöma skalornas validitet. Skalorna 

som användes var VAS (Visual Analogue Scale), WBFPS (Wong-Baker Faces Pain Rating 

Scale) och FPS-R (Faces Pain Scale-Revised, Bilaga VIIII). Barnen fick självskatta sin smärta 

utifrån dessa tre skalor. VAS-skalan är graderad 0-10 där 0 står för ingen smärta och 10 står 

för outhärdlig smärta. På WBFPS-skalan och FPS-R-skalan pekar barnen ut ett ansiktsuttryck 

som bäst stämmer överens med deras smärttillstånd. De har sex ansikten, varje ansiktet har 

poäng ifrån 0 till 10 på skalorna. Resultaten av detta test visade signifikant korrelation. 

Barnen visade att de hade svårare att förstå och självskatta sin smärta med hjälp av VAS-

skalan än med WBFPS- och FPS-R-skalan.  

 

En annan studie av Miró och Huguet (2004) har också testat FPS-R skalan fast här gjordes det 

ett test på inneliggande barn på sjukhus med smärtsamma tillstånd och på barn som gick i 

skolan. Barnen i skolan som testades fick se åtta vanligt förekommande smärttillstånd t.ex. 

stucken av en geting och utifrån det skulle de sätta sig in i smärtsituationen och skatta den 

med FPS-R. Smärtskattningsresultaten från barnen på sjukhuset och skolan visade ingen stor 

skillnad så resultaten visar att FPS-R skalan har stark validitet och reliabilitet och är därför 

lämplig att använda för att bedöma barn med intensiv smärta.    

 

En studie till som testar FPS, har gjort en egen reviderad form (FPS-R) och sedan studerat den 

och VAS på barn mellan 5-12 år som tar hål i öronen för första gången. Barnen fick skatta hur 

smärtsamt det var. En annan grupp som testades med FPS-R och VAS eller CAS var barn 4-12 

år som varit inlagda på sjukhus p.g.a. operation. FPS original är validerad i tidigare kliniska 

studier och har en stark korrelation med andra smärtskattningsinstrument som t.ex. VAS. 
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Denna studie visar att FPS-R också har hög validitet och fungerar bra att mäta 

smärtintensiteten även hos de yngre barnen i studien (Hicks, Baeyer, Spafford, Korlaar & 

Goodenough, 2001).  

 

Rajasagaram, McD Taylor, Braitberg, Persell och Capp (2009) har gjort en studie där 

sjuksköterskor, föräldrar och barnen självuppskattar smärta hos barn 3-15 år gamla genom att 

använda WBFPS (Wong-Baker Faces Pain Rating Scale) och NS (linear numerical pain rating 

scale). Båda skalorna är välkända för bedömning av barns smärta. NS är en graderad skala 

med siffrorna 0-10, där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. De mindre barnen 

fick självskatta sin smärta med hjälp av WBFPS och de äldre barnen använde NS. Föräldrarna 

använde NS för att bedöma deras barn smärta. Även sjuksköterskorna fick använda sig av NS. 

Det var 86 barn med i denna studie. Resultatet av studien visade att sjuksköterskor 

smärtbedömde påtagligt mycket lägre än vad barnen och dess föräldrar gjorde. 

Sjuksköterskorna underskattade barnens smärta. Följden av detta blir att barnen får sämre 

behandling mot deras smärta och det gör det svårare att vårda barnet optimalt. Resultaten 

visade även att barnen och föräldrarna inte hade signifikanta skillnader i smärtpoäng.  

 

En annan typ av självskattningsmetod för smärta är Pain Quality Cards. Här har författarna 

valt ut inneliggande barn på sjukhus 3-16 år. Barnen fick två frågor att först besvara. Frågorna 

var: Har Cebolinha ont? Och: Berätta hur hans smärta är och hur smärtan känns. Cebolinha är 

en välkänd seriefigur som många barn i Latinamerika känner igen. Barnen fick sedan se 18 

stycken smärtkort med bilder på Cebolinha som demonstrerade olika smärttillstånd. Utifrån 

korten fick de peka ut vilken bild som liknade deras smärta mest. Resultatet visade att 

smärtkorten bekräftade på ett representativt sätt smärtintensitet hos barn 3-16 år. Korten är till 

stor hjälp för vårdpersonal att bedöma smärtan hos barnen och ge rätt behandling. Det är 

viktigt att sjuksköterskor lär sig barnets utveckling och beteenden för att kunna bedöma 

smärta bättre (Rossato & Magaldi, 2006).  
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Diskussion   

Resultatdiskussion  

 

Syftet var att beskriva olika metoder för smärtbedömning av barn. Resultatet visar att det 

finns många olika skalor och bedömningsformulär för både självskattning och skattning av 

vårdare av barns smärta i olika åldrar. En del metoder lämpar sig bättre i en ålderskategori och 

typ av smärta medan andra passar för en annan åldersgrupp och smärttyp.  

 

I resultatdiskussionen dras slutsatser av, tolkas och värderas litteraturstudiens resultat 

(Backman, 1998), med fokus på de olika metodernas användbarhet för 

ambulanssjuksköterskor.  

Fysiologiska skalor 

Inga smärtskattningsinstrument som enbart mäter fysiologiska parametrar fanns beskrivna i de 

utvalda artiklarna. Liebelt (2000) och Merkel och Malviya (2000)  menar i sina artiklar att det 

inte finns tillräckligt med bevis för att enbart förändringar i fysiologiska mätvärden är tecken 

på smärta hos barn. Man behöver kombinera dem med andra självskattnings- eller 

beteendebedömningar. Bland allmänsjuksköterskor tror vi att kunskapen om barn över lag är 

bristfällig medan de har betydligt mer kunskap om vuxna. Hos vuxna tror vi att det är möjligt 

att se en stegring i både blodtryck men främst puls vid smärta. Ökad andning, svettning och 

rodnad/blekhet är också fysiologiska värden som kan kopplas ihop med smärta och det tycker 

vi att man kan se hos vuxna med smärta men kan vara lätta att förväxla med andra problem. 

Därför så det är inte säkra tecken på smärta. De behöver kompletteras med någon av 

nedanstående skalor.  

Beteendeskalor/Fysiologisk-Beteendeskalor och Observationsskalor 

De beteenden som ingår i beteendeskalorna anses inte vara säkra att mäta smärta om bara ett 

av dem avviker från det normala utan flera måste avvika. Ansiktsuttrycken anses vara det 

tecken som bäst överrensstämmer med smärta hos barn (Liebelt, 2000; Merkel & Malviya, 

2000). Uppsatsförfattarna håller med om att ett avvikande beteende inte kan bedömas som 

smärta för då skulle ett barn inte få skrika eller grimasera utan att sjuksköterskan skulle 

bedöma det som att barnet har ont. Olsson och Jylli (2001) skriver också att det är svårt att 

bedöma barn efter deras beteende och det krävs träning. Ett barns reaktion på smärta kan 

likväl som gråt vara att bli tyst och tillbakadragen vilket sjuksköterskan måste ha i tanken när 

han/hon smärtbedömer barnet. För oss i ambulanssjukvården är det en mycket svår uppgift att 

smärtbedöma barn genom beteendet. Vi har olika erfarenhet och kunskap om barn och 

överlag har vi nog mycket bristfällig kunskap om smärta och smärtbeteenden hos barn. I 

många fall tror vi att vi gör bäst i att föräldern som känner barnet bäst får hjälpa till att göra 

bedömningen hur ont barnet har vilket också Olsson och Jylli (2001) menar är ett bra sätt. Det 

finns brist på kunskap om hur sjuksköterskan smärtbedömer och vilka instrument som ska 

användas på barn. Det är därför viktigt att skaffa sig kunskap om detta som sjukvårdspersonal 

för att bedöma korrekt och ge bra behandling till dessa barn (Suraseranivongse, Santawat, 

Kraiprasit, Petcharatana, Prakkamodom & Muntraporn, 2001). 

 

Inom ambulanssjukvården tror uppsatsförfattarna att kunskap om barn är bristfällig och att 

smärtbedömning av barn är en stor svårighet för personalen. I en enkätstudie av Gaffney och 

Johnsson (2001) kan man se att ambulanspersonal generellt är dåligt förberedda på att ta hand 

om pediatriska akuta tillstånd. Ambulanspersonalen har ofta bristfällig medicinsk utbildning 
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inom området, bristande utrustning som är anpassad till barn och brister i de mentala 

färdigheter som krävs för ett adekvat omhändertagande av barn. Det är framförallt vid 

omhändertagande av de riktigt små barnen som man ser brister i kunskap och nödvändig 

utrustning. Samma information har Roberts, Jewkes, Whalley, Hopkins och Porter (2005) 

kommit fram till. I England gjorde Alexander och Klein (2001) en studie med 110 deltagande 

som arbetade i ambulans och den visar att 38 % behöver bättre utbildning och större 

möjligheter till att träna scenarion med barn för att kunna ge ett bättre omhändertagande. En 

svensk undersökning visar att generellt behöver sjuksköterskor mer kunskap om 

smärtfysiologi och farmakologi för att vården av patienter med smärta ska förbättras. 

Sjuksköterskorna tycker att de behöver få mer utbildning i smärta i sjuksköterskeutbildningen 

(Stridsberg & Billing, 1999). Vår egen erfarenhet säger att kunskapen är dålig om bedömning 

av smärta och ännu mer hos barn och de barn som inte kan förmedla sig. I ambulansen har vi 

oftast hand om en patient en kort stund men trots det så är det väl så viktigt med 

smärtlindring. Liggande på en bår i ambulansen kan bli mer smärtsamt beroende på 

bakgrunden till smärtan. Det är också viktigt för att underlätta vidare undersökningar att 

barnet är smärtbedömt och smärtlindrat då det kommer fram till sjukhuset. Personalen på 

ambulansen, tror uppsatsförfattarna, skulle behöva mer information om hur vi kan 

smärtbedöma barn i olika åldrar och ha något användbart bedömningsformulär med oss. 

Enligt Olsson och Jylli (2001) är det mycket svårt att bedöma smärta hos barn och det varierar 

hur barnen visar smärta beroende på ålder på barnet. Det är svårast att bedöma de små barnen 

då de själva inte kan tala om att de har ont. För sjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvården eller träffar på barn menar vi också att det skulle behövas utbildning i 

grundläggande kunskaper om barn och behandling av barn. Det är inte heller alltid som 

smärtlindringskurser innehåller undervisning om smärtlindring av barn.   

 

 

De flesta skalor för att bedöma smärta hos barn är validerade och har hög reliabilitet för att 

bedöma smärta hos barn. Många skalor är gjorda för att bedöma postoperativ smärta hos barn 

i olika åldrar. OPS (Objective Pain Scale) och TPPPS (Toddler Preschool Postoperative Pain 

Scale) anser vi är för krångliga och inte användbara i verksamheter utanför den postoperativa 

sektorn. Skalorna innehåller några mätningar och bedömningar som endast kan användas i 

den postoperativa vården. För att kunna få dem användbara skulle det kanske gå att göra en 

reviderad form men då krävs tester för att se om de verkligen är användbara. Vi anser att det 

finns så många andra skalor som vår verksamhet inom ambulansen kan använda utan att 

behöva göra en ny skala.  

 

Bayer och Spagrud (2006) finner i sin studie att COMFORT-skalan är mycket bra vid vård av 

kritiskt sjuka barn, 3-18 år, då det på skalan finns tydliga val av smärtbeteendeuttryck pga. av 

t.ex. mekanisk ventilation eller fysiskt hinder. Efter granskning av COMFORT-skalan anser 

uppsatsförfattarma att den är alldeles för komplicerad och tar för lång tid att använda i 

ambulansen såvida de inte har en mycket lång transportsträcka. I sådana fall är det planerade 

eller akuta transporter av mycket sjuka barn och då finns det med en narkossjuksköterska eller 

barnläkare så då är behovet av skalor inte lika stort . Vid kronisk och återkommande smärta 

finner Bayer och Spagrud (2006) i sin studie inga rekommenderade mätinstrument av 

beteenden och det är pga. att vid längre smärttillstånd förändras beteenden i förhållande till 

smärta. De anser att det behöver utvecklas och valideras ett smärtinstrument för kronisk 

smärta.  

 

POCIS är en observationsskala och den användes i en studie för att mäta smärta hos barn 0-4 

år, som hade brännskadat sig och genomgick t.ex. förbandsbyte. Resultatet visade att 
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användningen av POCIS är bättre än skattning med VAS. (Jong, Bremer, Schouten, 

Tuinebreijer och Faber, 2005). Brännskador ses som en akut och tillfällig smärta och det är 

oftast vad vi på ambulansen träffar på hos barn med smärta. Vi känner att vidare studier eller 

sökande efter andra studier av POCIS skulle vara aktuella då skalan är relativt enkel och 

skulle kunna användas i ambulansen om den fungerar på all typ av akut smärta och om 

åldersspannet var lite större än 0-4 år.   

 

Alves, Carvalho, Wagner, Casoldi, Becker och Silva (2008) uppmanar att vidare studier på 

skattningsskalor på barns smärta behövs men deras studie gjord med CHIPPS och jämförd 

med MBPS visar att skalan är pålitlig att använda på barn 0-5 år. Även andra studier har visat 

näst intill samma resultat. Studien är gjord i Brasilien med en översatt skala vilket om det 

gjorts rätt bör fungera som originalskalan. Barnen i Brasilien antas i vår diskussion också gå 

att jämföra med svenska barn vilket skulle innebära att CHIPPS skulle vara en aktuell skala 

att använda i svensk sjukvård men p.g.a. att vi inte hittat någon bra förklaring eller överblick 

över hur skalan ser ut kan vi inte bedöma dess användbarhet i ambulanssjukvården. 

 

 FLACC (the Face, Leg, Activity, Cry and Consolability), MBPS (Modified Behavioral Pain 

Scale) och CHEOPS (Children´s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale) tycker vi skulle 

kunna fungera bra inom akutsjukvården och ambulanssjukvåren för att bedöma barns smärta. 

FLACC har visat hög validitet och reliabilitet i flera studier och den kan användas på barn 

mellan 0 månader och 7 år vid procedur- eller kortvarig smärta. Åldersspannet på FLACC 

tycker uppsatsförfattarna är mycket bra för att slippa ha flera olika skalor att lära oss och ha 

med oss ut i ambulansen. Uppsatsförfattarna anser att ju fler olika mätinstrument desto 

krångligare blir det och risken finns att det struntas i att använda dem istället.  CHEOPS 

fungerar precis som FLACC utmärkt att använda vid procedur- och kortvarig smärta men vid 

långvarig användning är den inte pålitlig och effektiv längre då det har setts tillvänjning. 

Åldern som de testats på i våra utvalda artiklar är 1-7 år, vilket då utelämnar spädbarnen som 

då behöver en annan skala för att bedömas. MBPS är enligt resultatet också ett pålitligt 

instrument och är lämplig för att mäta akut kortvarig smärta på barn mellan 0-5 år.  

  

Ramelet, Rees, Mc-Donald, Bulsara och Abu-Saad (2007a) har gjort två studier som finns 

med i resultatet i denna litteraturstudie. I båda studierna har de undersökt MAPS validitet och 

reliabilitet. MAPS fungerar utmärkt för att utvärdera effekten av smärtstillande läkemedel och 

dessutom kom man fram till att instrumentet är relativt enkelt och inte tog lång tid att 

använda. I studien kom man också fram till att MAPS är mer exakt än nummerskalor som 

t.ex. VAS. Resultaten i dessa studier är enligt författarna till denna uppsats mycket lovande 

för vårt kliniska intresse. Instrumentets enkelhet och snabba användning och att MAPS 

dessutom visar bättre exakthet än användning av VAS talar positivt för detta mätinstrument. I 

ambulansen skulle det vara optimalt med ett instrument som är enkelt att använda, pålitligt 

och dessutom fungerar utmärkt för att utvärdera smärtlindringen. Målet med att smärtskatta 

barn i ambulansen är att i de fall vi kan och får ge smärtlindring kunna smärtskatta efter 

läkemedelsadministrering och se att det gett effekt. Nackdelen i studierna av Ramelet, Rees, 

Mc-Donald, Bulsara och Abu-Saad (2007a, b) är att de endast studerat barn 0-36 månader. Vi 

önskar ett instrument som kan användas på en större åldersgrupp för att slippa ha flera olika 

instrument att välja mellan. Det är möjligt att det kan användas även på äldre barn men det är 

inget denna studie eller uppsats visar. 

 

PAT är ett smärtskattningsinstrument som används på spädbarn. Studien som Spence, Gillies, 

Harrison, Johnston och Nagy (2005) gjort testar PAT på en neonatal intensivvårdsavdelning. 

Resultatet visar att den har god validitet och reliabiltiet att använda på kritiskt sjuka spädbarn. 
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Studien visar att instrumentet kan användas oberoende vad barnet vårdas för. Det har också 

visat sig vara enkelt att använda och föreslås därför av författarna av artikeln att kunna 

användas i klinisk verksamhet där man smärtbedömer spädbarn.  Efter att gått igenom 

bedömningsformuläret av PAT tycker uppsatsförfattarna att den verkar vara lite mer 

avancerad och ta längre tid än andra nämnda instrument i denna uppsats plus att den avser 

mäta enbart spädbarns smärta vilket innebär att resterande åldrar kräver andra 

smärtskattningsinstrument.  

 

PIPP och CRIES är två skalor som mäter neonatala barns smärta (Merkel och Malviya, 2000; 

Spence, Gillies, Harrison, Johnston och Nagy, 2005). I ambulanssjukvården känns inte dessa 

som något alternativ eller ens nödvändiga att ha med då vi mycket sällan kommer i kontakt 

med för tidigt födda spädbarn så därför har uppsatsförfattarna valt att inte kommentera dessa 

ytterligare.  

 

RIPS, NAPI och POPS finns med som reviderade skalor i en studie gjord av Schade, Joyce, 

Gergensmeyer och Keck (1996). Alla skalorna uppnådde god reliabilitet och validitet i att 

mäta smärta postoperativ hos barn från nyfödd till 3 år. Författarna tar upp problemet med att 

mäta spädbarns smärta då den lätt kan missbedömas p.g.a. deras beteende och tro att de inte 

har ont. Vi författare av uppsatsen tycker att det är ett stort problem med att mäta barns smärta 

och att det är lätt att göra felbedömningar speciellt på de allra minsta barnen. Enligt Tveiten 

(2000) reagerar spädbarn oftare med gråt vid smärta medan lite större icke verbala barn kan 

reagera med kan vara tysta. Det gör det inte helt enkelt för oss i ambulansen att bedöma 

barnet som uppsatsförfattarna dessutom inte känner och vet hur det fungerar annars. Det finns 

en del information att läsa sig till om barns smärta och smärtbeteende men vi tror att man 

behöver erfarenhet och träning för att verkligen kunna göra en korrekt bedömning. 

Användning av dessa tre skalor som är till för postoperativ smärta fungerar kanske bra inne på 

sjukhuset och skulle kanske också kunna fungera i ambulansen då de är enkla. 

Uppsatsförfattarna anser att det behövs mer studier kring dessa skalor för att kunna göra en 

rättvis bedömning om dess användbarhet i ambulansen.  

 

Artikeln som skrevs av Collignon och Giusiano (2001) tar upp sjuksköterskors 

smärtbedömning av barn 0-3 år med svår cerebral pares. Att möta dessa barn är av egen 

erfarenhet svårt då man ska bedöma deras smärta.. Denna beteendeskala är svår att använda i 

den prehospitala akutsjukvården, då man vårdar patienten under en mycket kort tid. Däremot 

tycker vi att den passar bra inne på sjukhus på inneliggande barn. Där tror vi att den kan vara 

till stor hjälp för att bedöma barnets smärta och ge bra behandling.  

Självskattningsskalor 

Självskattningsskalorna kan användas av barn från ca 4 års ålder. Vilken av skalorna som 

används väljs utifrån ålder, utvecklingsnivå och smärttyp. Wong-Baker FACES Pain Rating 

Scale (WBFPS) är en skala med sex tecknade ansikten med ansiktsuttryck från en glad min: 

”ingen smärta” till ett gråtande ansikte: ”värsta tänkbara smärtan”. Denna skala föredras av 

både sjuksköterskor, föräldrar och patienter, är enkel att använda,. Något som man måste 

tänka på med denna skala är att barnen inte missförstår vad det är de ska skatta. Det ska vara 

intensiteten av smärtan och inte hur de mår (Liebelt, 2000; Merkel & Malviya, 2000; Olsson 

& Jylli, 2001). Det är inte enkelt att sitta i ambulansen och förklara för ett barn med smärta 

hur en skala fungerar och vad det är den ska mäta men det är viktigt att försöka för att få en så 

trovärdig smärtskattning som möjligt.  WBFPS är enkel att använda och skulle kunna fungera 

i ambulansen men vi tror att det finns andra liknande självskattningsskalor som barnen bättre 

skulle kunna förlika sig med som t.ex. OUCHER. 
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Studien gjord av Newman, Lolekha, Limkittikul, Luangxay, Chotpitayasunondh och 

Chanthavanich (2005) använder en reviderad version av FPS, VAS och WBFPS för att 

smärtskatta HIV-smittade barn 4-15 år. FPS och WBFPS visade sig vara enklare för barnen 

att använda än VAS-skalan där de endast har ett streck med siffror att skatta efter. Som vi 

tidigare skrivit så vet vi av erfarenhet att det är svårt till och med för vuxna att använda sig av 

VAS så för yngre barn känns det inte som ett alternativ att använda den. Miró och Huguet 

(2004) och Hicks, Baeyer, Spafford, Korlaar och Goodenough (2001) har gjort studier med en 

reviderad version av FPS och båda studierna kom fram till att ansiktsskalan har stark validitet 

och reliabilitet för att bedöma smärta hos barn ner till 5 års ålder. I studien gjord av Stanford, 

Chambers och Craig (2005) har det undersökts förmågan hos barn 3-6 år att skatta sin smärta 

med en reviderad FPS skala Vi tycker att FPS skalan verkar lite enformig och svår att sätta sig 

in i ansiktsuttrycken och likna sig själv vid dem. Skala OUCHER som nämns nedan känns 

mer realistisk och barnen kan kanske enklare se sitt eget ansiktsuttryck i de bilderna.  

 

WBFPS har också undersökts i studien av Rajasagaram, McD Taylor, Braitberg, Persell och 

Capp (2009). Barn 3-15 år skattade här sin smärta med WBFPS och NS beroende på ålder. 

Förälder och sjuksköterska skattade samtidigt med NS och resultatet visade att sjuksköterskan 

underskattade barnens smärta jämfört med barnen själva och dess föräldrar. Precis som 

Olsson och Jylli (2001) skriver så finns det flera studier som visar att sjuksköterskan 

undervärderar barns smärta och det stämmer väl överrens med studien ovan där 

sjuksköterskans smärtskattning har jämförts med både barnets och förälderns smärtskattning. 

Vi tror att bristerna i att sjuksköterskan underskattar smärta hos barn kan bero på okunskap 

som vi tidigare diskuterat kring.  

 

Det är viktigt att förvissa sig om att barnet förstår varför man smärtskattar och hur 

smärtskattningen med självskattningsskalor går till. Annars finns risk för att smärtskattningen 

inte fungerar. I de fall då barnet är för litet för att själv kunna visa sin smärta på en skala är 

det föräldrars och vårdares uppgift att bedöma smärtnivån genom att observera beteendet. Det 

är viktigt att föräldrarna får och förstår informationen och vet varför och hur 

smärtbedömningen/smärtskattningen går till. Barnets ålder är av betydelse vid smärtskattning. 

Ett litet barn har svårt att skilja smärta från obehag och olust vilket kan ha en annan orsak än 

smärtan. Nyfödda och spädbarn kan inte alls uttrycka sin smärta utan då är det bara beteende 

och fysiologiska reaktioner som kan observeras (Olsson & Jylli, 2001). 

Det är inte alltid så lätt att låta barnen skatta sin smärta själva, speciellt inte mindre barn. Vi 

tycker att det är många vuxna som har svårt att skatta sin smärta utifrån en 

självskattningsskala, hur ska då små barn klara av det. Det kan ju ge en indikation om hur 

deras smärta är men deras erfarenhet av smärta är också ofta knapp vilket ytterligare försvårar 

och de kan skatta för högt. Enligt Olsson och Jylli (2001) kan det användas 

självskattningsskalor på barn som förstår begreppet smärta och kan gradera dem efter 

intensitet. Personal på ambulansen måste få en bra kontakt med barnet för att få dennes tillit 

och därmed kunna ge information på barnets utvecklingsnivå. Detta är precis vad Olsson och 

Jylli (2001) också tar upp i sin bok.  

 

OUCHER är en ansiktsskala som är lämplig för barn. De yngre barnen kan välja 

ansiktsuttryck medan de äldre barnen kan välja en siffra som finns vid varje bild (Liebelt, 

2000). Skalan finns i flera utföranden med bilder på t.ex. asiatiska barn, afrikanska barn, 

flickor eller pojkar och kan enligt tillverkarna användas från runt tre års ålder (Oucher, 2009). 

Skalan är enkel att använda och vi anser att det är mycket bra att det finns i olika utföranden 

så att barnen känner igen sig själva lite mer på bilderna. Skalan är utformad som en VAS-

skala med siffror men även kompletterad med bilder för de mindre barnen. Tyvärr har 
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upsatsförfattarna inte fått med några studier på denna skala, utan bara en sammanfattning, i 

vårt resultat så vi kan inte bedöma om den har god reliabilitet och validitet och är användbar i 

ambulanssjukvården. Vi tycker att det skulle vara intressant att finna mer information om 

denna skala då den är relativt enkel och kanske användbar för barn såväl som vuxna.  

 

Forgeron et.al. (2009) skriver också att barns smärta rutinmässigt är dåligt behandlad. Olsson 

och Jylli (2001) skriver att det inte finns krav på undervisning i smärtbehandling av barn i 

grundutbildningen till sjuksköterska och inte heller så många smärtkurser. Brist på kunskap 

ger även bristande behandling av smärtan. Det är enligt Tveiten (2000) mycket viktigt att 

sjuksköterskan som tar hand om barnet har kompetens och har viss erfarenhet för att kunna ta 

hand om barnet på ett bra sätt. Godhetsprincipen innebär att vi ska göra gott och 

rättviseprincipen att alla ska behandlas lika (Olsson & Jylli, 2001; Edwinsson-Månsson & 

Enskär, 2008). Ska inte alla såväl vuxna som barn då ha rätt till att få smärtbehandling? När 

det gäller att smärtskatta vuxna i ambulanssjukvården är det nästan bakläxa om det inte är 

gjort för då kan vi ha missat att smärtbehandla en patient som är i behov av det. Det kan också 

vara tvärt om att vi inte smärtskattat innan vi gett smärtlindring. Oftast beror det nog på att vi 

glömt skriva det på journalen och inte att det inte gjorts. Av vuxnas smärta har vi erfarenhet 

men inte av barns. Är det rimligt att barns smärta ska bli underskattad för att vi inte kan? Vi 

anser inte det och hoppas att det kommer att blir en förändring i framtiden och att krav även 

ställs på kunskap om barns smärta.  

 

Enligt Hildegard Peplau’s omvårdnadsteori är relation mellan vårdare, i vårt fall 

ambulanssköterskan, och patient i fokus. Relationen genomgår fyra faser och de är 

orienteringsfasen, identifieringsfasen, resolutionsfasen och avslutningsfasen. Man jämför 

dessa med den prehospitala vårdrelationen som att man i orienteringsfasen kartlägger 

hälsohinder och problem. Identifieringsfasen är då man identifierar relationen och 

vårdbehoven. Disponerandefasen innebär vidare att man använder relationen för att 

möjliggöra att patienten får sina akuta hälsobehov tillgodosedda. Den sista fasen, 

avslutningsfasen, är då man lämnar över patienten till t.ex. akutmottagningen. 

Kommunikation, verbal så väl som icke-verbal, är också mycket viktig i Peplau’s 

omvårdnadsteori (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Forchuk, 

Sieloff-Evans & O´Connor, 1995). Vi tycker att Peplau’s omvårdnadsteori stämmer väl 

överens med hur ambulanssjukvården fungerar. Det är mycket viktigt med kommunikation i 

ambulansen. För att vi ska kunna göra en bra bedömning av en patient oavsett vad den söker 

för måste vi kommunicera och få en bra anamnes. Kan patienten själv inte prata som många 

av våra små patienter inte kan så får vi använda oss av icke-verbal kommunikation. Det 

innebär att vi får använda oss av andra sinnen som att titta på barnet, använda oss av 

fysiologiska värden men också av eventuella föräldrar som känner barnet bäst. Vi gör först en 

bedömning av patienten på det sätt vi behöver och sedan måste vi tillgodose de behov 

patienten har av hjälp. Vi ska ha gjort vad vi kan när vi väl kommer till sista avslutningsfasen 

då vi lämnar över patienten. På barn med smärta innebär det att vi ska ha smärtskattat på det 

sätt det är möjligt och sedan ha smärtbehandlat dem. 

 

Poker Chip Tool finns inte med i någon studie i vårt resultat utan bara i en sammanfattad 

artikel om smärtskattningsinstrument. Uppsatsförfattarna tror inte att det är ett bra alternativt 

självskattningsinstrument att använda på barn i ambulanssjukvården, utan man behöver ha 

något som är smidigt att använda även om metoden kanske kan ses som lite ”roligt” för 

barnen. För att snabbt kunna smärtbedöma barnen och smärtlindra dem behöver vi ett smidigt 

och enkelt instrument, vilket uppsatsförfattarna inte anser att PokerChip Tool är. På en 

akutmottagning, barnmottagning eller avdelning kan det kanske vara ett bra alternativ. 
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Tveiten (2000) och Edvinsson-Månsson och Enskär (2008) tar upp detta med att det är bra 

med lek vid kommunikation och information vilket uppsatsförfattarna håller med om men 

Poker Chip Tool känns ändå inte motiverat att använda i ambulansen. Det finns säkert andra 

sätt att göra själva smärtskattningen till en lek om det är möjligt i barnets situation. 

  

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen värderas metoden, urvalsförfarandet och analysen (Friberg, 2006).  

 

Författarna till uppsatsen var från början överens om ämnet och att det behövs mer kunskap 

om hur vi kan smärtbedöma barn och hur vi kan använda oss av det inom 

ambulanssjukvården. För att få ett stort utbud vid sökningarna valde författarna att använda 

artiklar från åren 1995 till 2009. De metoder som finns för smärtskattning av barn har funnits 

sedan lång tid tillbaka och att det finns inte så många studier på just detta ämne så 

tidsintervallet bedömdes som relevant. Av alla artiklar som inkluderades var 18 av 19 

publicerade på 2000-talet och en artikel publicerades 1996, vilket tyder på att vi funnit resultat 

som är aktuella idag. Artiklarna som söktes skulle vara skrivna på svenska eller engelska. De 

artiklar författarna valde ut var alla skrivna på engelska vilket kan vara en risk vid 

översättning i form av feltolkningar. För att undvika detta hade båda författarna läst alla 

artiklar och översättningsprogram har använts. Som exklusionskriterier hade vi valt att studien 

inte skulle vara utförd som djurförsök då vi anser att det inte går att undersöka djurs smärta 

med samma beteendeparametrar som hos människor samt att djuren inte kan skatta sin egen 

smärta. Vi vet inte heller om smärta hos djur och människor upplevs lika. 

 

Vi valde att söka på barn 0-18 år. Det kan diskuteras om vi inte skulle ha sänkt gränsen till 

åtminstone 16 år då det kan antas att en 16-åring klarar av att bedöma sin egen smärta med ett 

självskattningsinstrument som t.ex. VAS-skalan. Möjligtvis skulle man kunna sänka åldern 

ytterligare något år då 16 år räknas som vuxen på den akutmottagning vi har men vi tror inte 

att det kan ha ändrat vårt resultat till någon större skillnad.  

 

Valet att göra en litteraturstudie kändes självklart relaterat till syftet. Vi tycker att man skulle 

kunna göra fler studier på lämpliga metoder för smärtskattning av barn i ambulans. Det 

framkommer flera lämpliga skalor i resultatet som känns relevanta att göra vidare studier på. 

För att i resultatet inte få så många olika smärtskattningsinstrument skulle man kunnat 

begränsa artiklarnas innehåll till ett antal utvalda metoder men risk finns då för att användbara 

metoder missats.    

 

Vi valde att inkludera några artiklar som innehöll reviderade skalor och då resultatet visat god 

reliabilitet och validitet har vi valt att ta med dem. En revidering av en skala innebär t.ex. att 

istället för sju ansikten på skalan har man minskat ner till fem. Visar resultatet att det fungerar 

så tycker vi att det är bra att ha fem ansikten istället för sju att välja på för barnet. Vårt syfte 

var att sammanställa forskning om metoder att smärtbedöma barn och att då välja ut så många 

olika skalor som möjligt för att nå syftet känns helt rätt även om de är reviderade skalor.  

  

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2003) 

granskningsmallar. Frågor där man skulle ange exklusionskriterier kunde inte besvaras på alla 

artiklar men de flesta artiklarna innehöll inklusionskriterier. Även frågor om 

jämförelsegrupper inte kunde besvaras på alla artiklar då det inte fanns några. Efter 

kvalitetsgranskningen ansåg vi ändå att de inkluderade artiklarna i uppsatsen hade medel och 

hög kvalitet och svarade mot vårt syfte.  Två artiklar valde vi efter kvalitetsgranskningen att 
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inte inkludera i uppsatsen då de handlade om datoriserade metoder för barn att självskatta sin 

smärta. Vi anser att det passar bättre på en avdelning eller mottagning för barn att använda 

datorer. I ambulanserna i Sverige är inte alla utrustade med datorer även om man i framtiden 

kan anta att det kommer så känns det just nu inte som ett alternativ och onödigt utrymme i 

uppsatsen att ta med dessa. Man skulle kunna tänka sig i framtiden att undersöka möjligheten 

att använda datoriserade skalor i ambulans.  

 

Analysen av de utvalda artiklarna ledde till slut till att vi fick indelat i tre grupper i resultatet, 

Fysiologiska skalor, Beteendeskalor/Fysiologisk-Beteendeskalor och Observationsskalor och 

Självskattningsskalor. Under de två sist nämnda delade vi sedan in i ålderskategorier med 

tabeller för att underlätta för läsaren och göra det mer lättläst. Det kan diskuteras huruvida det 

var en bra indelning men vi bedömde indelningen som logisk.  

  
Det etiska övervägandet var inga problem då det klart och tydligt stod i 16 av de 19 utvalda 

artiklarna och att alla dessutom är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. I de artiklar vi har 

med finns ingen risk för att någon ska känna sig kränkt eller att resultatet kan hänvisas till en 

viss deltagare. Enligt Forsberg och Wengström (2003) ska studierna ha fått tillstånd av en 

etisk kommitté eller noggrant ha gjorts etiska överväganden liksom att resultatet ska redovisas 

oavsett om det stödjer forskarens åsikt eller inte, vilket vi gjort.  

 

Slutsats – vidare forskning  

Genom att i grundutbildningen eller via internutbildningar ge kunskap till sjuksköterskor som 

kommer i kontakt med barn som har smärta kan man öka möjligheten för barn att få en 

adekvat smärtbedömning och smärtlindring.  Det är lika viktigt och borde vara lika självklart 

att barn blir smärtbedömda och smärtlindrade precis som det ses som en självklarhet att vuxna 

bli det. Resultatet i denna uppsats visar att det finns många olika sätt att smärtskatta/bedöma 

barn beroende på ålder och smärttyp men ett fåtal som kan vara användbara i ambulansen. I 

ambulansen är man begränsad i hur lång tid saker får ta och det ska vara enkelt och helst 

användbart på en större grupp för att underlätta för personalen.  

 

Vi har funnit att FLACC, CHEOPS och MBPS skulle kunna vara lämpliga skalor för 

smärtskattning av barn i ambulans.  En utvärdering av några utvalda skalor vore lämpligt att 

testa i ambulansen och sedan kan ett beslut tas om lämplig/lämpliga skalor.  Vidare tycker vi 

att forskning kring smärtskalor på barn i den prehospitala vården är mycket angeläget att göra 

då många av de skalor som vi har analyserat är provade mest på inneliggande barn med 

smärta. Det är få skalor som är testade på akut sjuka eller skadade barn just i den prehospitala 

vården.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Granskningsmall – Kvantitativa artiklar 

 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier – Forsberg och 

Wengström, 2003.  

 

A. Syftet med studien? 

................................................................................................................................................ 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja      Nej   

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja      Nej  

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

................................................................................................................................................ 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

................................................................................................................................................. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 

 Klusterurval 

 Konsekutivt urval 

 Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja      Nej  

 

Var genomfördes undersökningen? 

................................................................................................................................................ 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

................................................................................................................................................. 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

................................................................................................................................................. 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja      Nej  
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Var validiteten diskuterad? 

Ja      Nej  

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja      Nej  

Om nej, vilka skillnader finns? 

................................................................................................................................................. 

 

Hur stort var bortfallet? 

................................................................................................................................................. 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja      Nej  

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja      Nej  

Om nej, varför inte? 

................................................................................................................................................. 

 

Vilka var huvudresultaten? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja      Nej  

Om ja, vilka variabler? 

................................................................................................................................................. 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Instämmer du? 

Ja      Nej  

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja      Nej  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja      Nej  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja      Nej  

 

Motivera varför eller varför inte! 

................................................................................................................................................. 
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Bilaga II  Granskningsmall – Kvalitativa artiklar  

 
Checklista för kvalitativa artiklar - Forsberg & Wengström, 2003. 

 

A. Syftet med studien 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

............................................................................................................................................ 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja ı Nej ı 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja ı Nej ı 

Var genomfördes undersökningen? 

............................................................................................................................................ 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

............................................................................................................................................ 

Vilken urvalsmetod användes? 

ı Strategiskt urval 

ı Snöbollsurval 

ı Teoretiskt urval 

ı Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Är undersökningen lämplig? 

Ja ı Nej ı 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

Ja ı Nej ı 

Beskriv: 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ ............ 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Ange datainsamlingsmetod: 

ı ostrukturerade intervjuer 

ı halvstrukturerade intervjuer 

ı fokusgrupper 

ı observationer 

ı video-/bandinspelning 

ı skrivna texter eller teckning 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja ı Nej ı 
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D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

............................................................................................................................................ 

Ange om: 

ı teman är utvecklade som begrepp 

ı det finns episodiskt presenterade citat 

ı de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna 

ı svaren kodade 

Resultatbeskrivning: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja ı Nej ı 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja ı Nej ı 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja ı Nej ı 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja ı Nej ı 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja ı Nej ı 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja ı Nej ı 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga tolkningsfrågan? 

Ja ı Nej ı 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja ı Nej ı 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja ı Nej ı 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja ı Nej ı 

Finns risk för bias? 

Ja ı Nejı 

Vilken slutsats drar författaren? 

… 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja ı Nej ı 

Om nej varför inte? 

............................................................................................................................................ 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja ı Nej ı 

 

 
 
 
  
 



 

Bilaga III Artikelmatris 
Nr Författare, titel, år och 

land 

Syfte Metod och urval Smärtbedömninsskalor Resultat 

1 Alves, M.M.O., Carvalho, 

P.R.A., Wagner, M.B., 

Mario B., Castoldi, A., 

Becker, M.M. & Silva, 

C.C. (2008). Cross-

validation of the 
Children’s and Infants’ 

Postoperative Pain Scale 

in Brazilian Children. 

Brasilien.  

Att validera CHIPP-Scale 

på brasilianska barn. 
100 barn 0-5 år. Skalan var 

översatt och testad för 

reliabilitet och validitet. 

Barnens beteende 

videoinspelades före, under och 

efter proceduren. Det var tre 
observatörer som sedan 

graderade smärtbeteende ifrån 

videoinspelningarna. 

CHIPPS - Children´s and 

infants´postoperative Pain Scale 
Instrumentet visade mycket bra 

relibilitet. CHIPPS är en giltig och 

pålitlig skala att använda på barn i 

Brasilien.  

 

2 Baeyer, C.L. & Spagrud, 

L.J. (2006) 

Systematic review of 

observational (behavioral) 

measures of pain for 

children and adolescents 

aged 3 to 18 years.  

Canada 

Att systematiskt granska 

publicerade mätinstrument 

av beteende vid smärta hos 

barn mellan 3 och 18 år. 

Författarna vill identifiera 

de mätinstrument som har 

väl etablerade 

psykometriska egenskaper 
så väl som god klinisk och 

forskningsanvändbarhet. 

Man ville också utvärdera 

vilka mätinstrument som 

passar i vilka olika 

smärtsituationer och 

kliniker. 

Man valde ut 20 olika 

beteendeskalor för smärta 

(beteendechecklistor, 

beteendegraderingsskalor och 

globala graderingsskalor). Dessa 

placerades sedan ut under 

kategorier vilken typ av smärta 

de bäst mäter och vilken 
åldersgrupp den passar att 

användas på. 

FLACC – Face, Legs, Activity, 

Cry, Consolability 

CHEOPS – Cildren’s Hospital of 

Eastern Ontario Pain Scale 

PPPM – Parents’ Post-operative 

Pain Measure 

COMFORT  

PBCL – Procedure Behavior 
Check List  

PBRS-R – Procedure Behavioral 

Rating Scale -Revised 

Resultatet visar en sammanfattning 

av smärtinstrument med hög 

reliabilitet och validitet och indelade 

under användningsområde. 

Författarna anser att det behövs 

utvecklas och valideras ett 

smärtinstrument för kronisk smärta. 

3 Collignon, P. &  

Giusiano, B. (2001). 

Validation of a pain 

evaluation scale for 

patients with severe 

cerebral palsy. 
Frankrike.  

Att utveckla en specifik 

skala för att bedöma 

smärta utifrån observation 

av beteende på patienter 

med svår cerebral pares. 

Läkare och sjuksköterskor får 

fram en 10-skala.  Kvalitativ 

studie. Barn över 2 år, 

ungdomar och vuxna. 

Försökspersonerna delas in i två 

grupper. Grupp 1 inkluderade de 
som troligen känner smärta. 

Grupp 2 inkluderade de som 

inte har någon anledning att ha 

10-item final scale. 

 

Skalan är tillräckligt pålitlig för att 

mäta dessa barns och ungdomars 

smärta.  
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ont.  

4 De Jong, A.E.E., Bremer, 

M., Schouten, M., 

Tuinebreijer, W.E. & 

Faber, A.W. (2004)  

Reliability and validity of 

the pain observation scale 

for young children and the 

visual analogue scale in 

children with burns. 

Nederländerna 

Att undersöka om POCIS 

och VAS är pålitliga och 

validierade instrument för 

att mäta smärta orsakad av 

brännskada och vid olika 

vårdinsatser (ex. 

förbandsbyte) hos barn 0-4 

år.  

18 barn 0-4 år inlagda på 

brännskadeenhet videofilmades 

i sammanlagt 24 olika sekvenser 

(18 med såromläggning/byte) 

och 6 i vila) som 109 

brännskadesköterskor fick titta 

på och skatta barnens smärtor 

med hjälp av POCIS och VAS.  

POCIS – Pain Observation Scale 

for Young Children 

VAS – Visual Analogue Scale 

Resultatet i studien visar att 

användningen av VAS på barn med 

brännskador, där sjuksköterskan 

skattar, är olämplig. POCIS visade 

på medel till god intrarater-

reliabilitet och accepterad intern 

överensstämmelse men anses ändå 

inte vara bra nog då 

interraterreliabiliteten inte är 

tillräcklig. Författarna till studien 

anser att även om resultaten inte var 

tillfredställande har POCIS bra 
kvaliteter och förtjänar ytterligare 

reliabilitets-forskning. 
5 Hicks, C-L., von Baeyer, 

C-L,. Spafford, P-A., van 

Korlaar, I. & 

Goodenough, B. (2001).  

 The Faces Pain Scale – 

Revised: toward a 

common metric in 

pediatric pain 

measurement 

Canada 

1: Revidera en befintlig 

skala, FPS (ansiktsskala) 

från 7 till 6 ansikten för att 

kunna göra den praktisk att 

jämföra med andra skalor 

med samma antal 

graderingar. 2 och 3: 

Sedan vill man med 

studien utvärdera 

validiteten av den 
reviderade skalan på barn i 

smärtsamma situationer 

både på och utanför 

sjukhus. Resultaten 

jämförs sedan med VAS 

och CAS.    

1: 15 vuxna väljs med 

erfarenhet av barn 5-12 år. De 

genomgår en datoriserad 

procedur med olika 

ansiktsuttryck som sedan 

resulterat i den reviderade FPS-

R skalan med sex ansikten 

istället för sju.2: 76 barn 5-12 år  

genomgår öronpiercing. Efter 

proceduren skatta barnen smärta 
på FPS-R och VAS. 3: 90 barn 

4 -12 år kallade för att delta i 

studie. Tidigare varit 

inneliggande. Barnen blev sedan 

tillfrågade om smärta vid 

testtillfället och sedan värsta 

smärtan sedan utskrivning och 

skatta denna på FPS-R och VAS 

eller CAS skalan. 

FPS-R  - Faces Pain Scale-

revised.   

VAS – Visual Analogue Scale 

CAS – Coloured Analogue Scale 

 

 

FPS-R visar sig ha god validitet och 

fungerar bra även på de yngre 

barnen. 

 

6 Jordi Miro, J. & Huguet, 

A. (2004). Evaluation of 

reliability, validity, and. 

preference for a pediatric 
pain intensity scale: the 

Att fastställa initialt 

psykometrins egenskaper 

på Faces Pain Scale-. 

Revised (FPS-R-C) som 
mäter smärtintensitet på 

För att utföra detta så gjorde två 

olika stickprov. Första stickprov 

omfattade 124 barn, de ombads 

att skatta sitt faktiska tillstånd 
på Faces Affective Scale(FAS) 

FPS-R - Faces Pain Scale-Revised 

FAS -  Faces Affective Scale  

CAS - Coloured analogue Scale  

Visade att FPS-R-C har stark 

validitet och realiblitet. Därav tycker 

författarna att den skalan är mest 

lämpad. 
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Catalan version of the 

faces pain scale – revised 

Spanien.  

katalanska barn och 

ungdomar 
och dess intensitet på FPS-R-C 

och Coloured analogue Scale 

(CAS). Det andra stickprovet, 

247 barn, skulle föreställa sig 

olika smärttillstånd och sedan 

gradera det med hjälp av FPS-

R-C och CAS. 
7 Liebelt, E.L. (2000) 

Assessing Childrens Pain 

in the Emergency 

Department 

USA 

Diskussion om generella 

principer för 

smärtskattning och 

mätinstrument, en generell 

presentation om 

smärtbedömning, och 
utvalda psykologiska, 

beteende- och 

självskattningsinstrument. 

Ett antal olika mätinstrument 

presenteras under rubrikerna 

psykologiska, beteende- och 

självskattningsskalor. 

NFCS – Neonatal Facial Coding 

System 

CFCS – Child Facial Coding 

System 

CHEOPS  

PAIN – Pain Assessment 
Inventory for    Neonates 

OPS – Objective Pain Scale 

Poker Chip Tool 

VAS – Visual Analogue Scale 

CAS – Coloured Analogue Scale 

Wong-Baker FACES scale 

FAS – Facial Affective Scale 

OUCHER 

Förklaringar av diverse olika 

smärtskattningsinstrument och 

ålderskategorier för dem. 

Rekommendationer vad man ska 

tänka på vid smärtskattning av barn. 

8 Merkel, S. & Malviya, S. 

(2000) 

Pediatric Pain, Tools and 

Assessment 
USA 

Studien är gjord som en 

översikt över olika 

metoder att bedöma smärta 

och beskriver specifika 
mätinstrument som kan 

användas för spädbarn, 

barn och tonåringar. 

Beskrivning av olika typer av 

mätinstrument, psykologiska 

mätmetoder, 

självskattningsskalor och 
beteendeskalor. 

 

Hester’s Poker Chip tool 

Oucher scale 

Wong Baker FACES  scale 

VAS- Visual Analogue Scale 
FLACC – The Face, Legs, 

Activity, Cry and Consolability 

scale 

PIPP – Premature Infant Pain 

Profile 

CRIES 

TPPPS – Todler- Preschooler 

Pain Scale  

PEPPS – Preverbal, Earley Verbal 

Pediatric Pain Scale 

En sammanfattning av olika 

smärtskattningsinstrument och vad 

man ska tänka på och vad som 

behövs utvecklas mer. 

 

9 Newman, C.J., Lolekha, 

R., Limkittikul, K., 

Luangxay, K., 
Chotpitayasunondh, T. &  

Att bedöma validiteten på 

tre vanliga smärtskalor, 

VAS, Wong-Baker Faces 
Pain Scale och Faces Pain 

På 122 thailändska barn som 

hade HIV utfördes 

smärtskattningarna. 

VAS - Visual Analogue Scale 

Wong-Baker-Faces Pain 

Scale(WBFPS)  
FPS-R - Faces Pain Scale-Revised 

Barnen hade svårare och använda 

VAS än WBFPS och FPS-R.  
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P Chanthavanich, P. 

(2005)  

A comparison of pain 

scales in Thai children. 

Thailand.  

Scale-Revised, för 

smärtskattning på barn. 

10 Rajasagaram, U., McD 

Taylor, D., Braitberg, G., 

Pearsell, J.P. & Capp, 

B.A.(2009) 

Paediatric pain 

assessment: Differences 

between triage nurse, 

child and parent.  
Australien.  

Att jämföra svårigheten att 

bedöma barns smärta som 

triagesjuksköterska, barn 

och förälders. 

Barn i åldern 3-15 år med 

smärtsamma tillstånd. 

Sjuksköterskan, föräldern och 

barnet fick the Wonger-Baker 

FACES pain mätskala eller 

linjär smärtskala i siffror. Varje 

deltagare var oberoende av 

varandra. 

The Wong-Baker FACES scale 

Linear numerical pain rating 

scale. 

 

Sjuksköterskor och föräldrar 

poängsätter lägre än vad barnet gör.  

 

11 Ramelet, A-S., Rees, N., 

Mc-Donald, S., Bulsara, 

M. & Abu-Saad, H-H. 

(2007).  

Development and 

preliminary psychometric 

testing of the 

Multidimensional 

Asessment of Pain Scale 

MAPS 

Australien 

Att preliminärt testa 

MAPS med psykometri på 

kritiskt sjuka icke-verbala 

barn. 

MAPS validitet och reliabilitet 

har testats på 43 postoperativa 

barn 0-31 månader. Man har 

använt sig av tre av varandra 

oberoende personer som 

smärtskattade med var sin skala 

(MAPS, FLACC och VAS). 

MAPS – Multidimensional 

Assessment of Pain Scale 

FLACC – The Face, Leg, 

Activity, Cry och Consolability 

Scale 

VAS – Visual Analogue Scale.  

Över lag var studiens resultat 

moderata och överensstämmande 

mätningar mellan MAPS och 

FLACC och MAPS och VAS visade 

en mycket liten risk för 

felmätningar. Vidare studier behövs 

för att testa i klinisk verksamhet. 

12 Ramelet, A-S., Rees, N., 
Mc-Donald, S., Bulsara, 

M. & Abu-Saad, H-H. 

(2007). Clinical 

validiation of the 

Multidimentional 

Assessment of Pain Scale 

Australien 

Att utvärdera smärtskalan 
MAPS kliniska validitet 

och användbarhet. 

19 kritiskt sjuka barn, i 
ventilator, 0-36 månader. Barn 

som var yngre än 36 fullgångna 

veckor vid födelsen uteslöts i 

studien liksom barn med 

aktuella neurologiska  eller 

utvecklingsförändringar liksom 

barn med minskad muskeltonus.  

Validiteten av MAPS testas 

genom att använda MAPS, 

FLACC och VAS. MAPS testas 

också för dess kliniska 

användbarhet genom att 
administrera smärtstillande 

MAPS- Multidimensional 
Assessment of Pain Scale 

FLACC - The Face, Leg, 

Activity, Cry och Consolability 

Scale 

VAS - Visual Analogue Scale. 

MAPS är bra för att utvärdera om 
smärtstillande läkemedel haft effekt 

hos små barn utan språk. Man ansåg 

också att det var ett relativt enkelt 

instrument och att det gick fort att 

använda det. MAPS kliniska 

validitet är god och man ser en 

minskad smärta i MAPS 

bedömningen efter administration av 

läkemedel. Man kommer också fram 

till att användandet av skalor där 

man kollar beteende är mer exakta 

än nummerskalor. 
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läkemedel till de deltagande 

barnen. Testerna utfördes av 

sjuksköterskor. 

 

 
13 Rossato, L.M. & Magaldi, 

F.M. (2006) 

Multidimensional tools: 

application of pain quality 

cards in children.  

Latinamerika.  

Att verifiera smärtans 

kvalité. 
Barn mellan 3-16 år. 50 

deltagare. Deltagarna fick se 18 

kort som visade olika 

smärttillstånd och välja de kort 

som mest passade in på deras 

smärttillstånd. 

Pain-Quality-Cards. Studien visade att det gick bra att 

verifiera smärtkvalitén både hos 

barn med kroniska smärttillsstånd 

och barn med akut smärttillstånd.  

 

14 Schade, J.G., Joyce, B.A., 

Gergensmeyer, J. & Keck, 

J.F. (1996) Comparison of 

Three Preverbal Scales for 
Postoperative Pain 

Assessment in a Diverse 

Pediatric Sample 

USA 

Att jämföra validitet och 

reliabilitet av tre 

smärtskalor för att 

uppskatta smärta på icke-
talande barn och att 

uppskatta vilken av 

skalorna som var mest 

användbar i den kliniska 

verksamheten. 

391 postoperativa barn från 

nyfödd till 3 år. Barnen delades 

upp i fem grupper (<1 mån, 1-

12 mån, 12-24 mån, 24-36 och 
utvecklingsnedsatta barn) Tre 

reviderade versioner av 

smärtskalor användes, RIPS, 

NAPI och POPS. Mätning av 

smärta gjordes vid fyra tillfällen 

(med 1 h mellanrum) av två 

olika personer oberoende av 

varandra och utan vetskap om 

barnen fått smärtstillande eller 

ej. 

RIPS – The Riley Infant Pain 

Scale 

NAPI – The Nursing Assesment 

of Pain Intensity 
POPS – The Postoperative Pain 

Score.  

Resultaten visar att alla tre skalorna 

överensstämmer med varandra och 

mäter samma sak vilket är viktigt för 

reliabilitet och validitet. Ett problem 
med att mäta spädbarns smärta är 

deras beteendesätt vilket kan göra att 

värdet blir fel och man tror att de 

inte har ont. Alla tre skalorna 

använda i denna studie visade på 

användbarhet men RIPS och NAPI 

visade sig vara enklare och snabbare 

att använda. 

15 Schiavenato, M. (2008). 

Facial Expression and 

Pain Assessment in the 
Pediatric Patient: The 

Primal Face of Pain. 

USA.  

Att upptäcka betydelsen av 

ansiktsuttryck hos barn 

med smärta. 

En jämförelse av 

ansiktsuttrycksinstrument 

presenteras. Konceptet av 
Primal Face of pain (PFP) 

introduceras. Författaren har 

gjort en jämförelse mellan fyra 

olika skalor.  

Primal Face of Pain.  

FACS – the facial action coding 

system 
NFCS – neonatal facial coding 

system 

CFCS – the child facial coding 

system  

MAX – the maximally 

discriminative facial coding 

system.  

Skalan PFP erbjuder en förklaring 

till dess användbarhet och bristen av 

ansiktssmärtskalor och 
ansiktsuttryck vid smärta.  

 

16 Simons, J. & Moseley, L. 

(2009) 

Influences on 

Att studera hur 

sjuksköterskor poängsätter 

smärta på barn under de 

175 barn (104 pojkar och 71 

flickor), sjuksköterskorna 

använde sig av tre smärtskalor 

FLACC (Faces, Leg, Activity, 

Cry, Consolability) 

VAS (Visual analogue scale) och 

Ju mer sjuksköterskor har tillgång 

till smärtskalor för barn desto bättre 

smärtbedöms barnen.  
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nurses´scoring of 

children’s post- operative 

pain. 

England.  

första 24 timmarna 

postoperativt. 
FLACC, VAS och the Faces 

scale. Informationsbroschyr 

delades ut till barn över 5 år. 

Wong och Baker Faces scale.  

17 Spence, K., Gillies, D., 

Harrison, D., Johnston, L. 

& Nagy, P. (2003) 

A reliable Pain 

Assessment Tool for 

Clinical Assessment in the 

Neonatal Intensive Care 

unit.  

Australien 

Att undersöka validitet, 

reliabilitet och 

användbarhet av ett 

smärtbedömnings-

instrument för alla grupper 

av kritiskt sjuka spädbarn 

inlagda på 

intensivvårdsavdelning för 

just spädbarn (NICU). 

144 spädbarn inlagda på NICU 

som genomgått operation eller 

låg i ventilator deltog i studien 

(45% var födda före grav.v 37 

och 55% efter grav.v 37). 

Barnen bedömdes med de tre 

olika mätinstrumenten PAT, 

CRIES och VAS. PAT och 

CRIES utfördes av 
sjuksköterskor bekanta med 

mätinstrumenten och VAS 

utfördes av mamman till det 

studerade barnet. 

PAT – Pain Assessment Tool 

CRIES  score  

VAS – Visual Analogue Scale.  

PAT visar sig i denna studie ha 

validitet och reliabilitet och att det är 

ett kliniskt vänligt mätinstrument för 

alla spädbarn inneliggande på 

neonatal intensivvårdsavdelning. 

Man såg inga signifikanta skillnader 

mellan spädbarn beroende på vad de 

vårdas för. PAT är enkelt att 

använda och författarna föreslår att 
det kan användas som rutin i den 

kliniska verksamheten för 

smärtbedömning av spädbarn. 

18 Stanford, E-A., Chambers, 

C-T. & Craig, K-G. 

(2006).  

The role of developmental 

factors in predicting 

young children’s use of a 

self-report scale of pain.  

Canada 

Att undersöka variationer i 

3-6 åringars förmåga att 

använda ett vanligt 

självskattningsinstrument 

för att bedöma smärta. 

112 barn 3-6 år. Alla var friska 

och normalutvecklade för sin 

ålder samt talade flytande 

engelska. Barnen blev indelande 

i åldersgrupper: 3, 4, 5, och 6 år. 

De fick se olika bilder på 

smärtsamma situationer där de 

skulle låtsas att de själva var 
den som hade ont och skatta 

smärtan på 

självskattningsinstrumentet 

FPS- R. 

FPS-R - Faces Pain Scale-revised. Resultatet visar att åldern är av 

betydelse hur bra barnen klarar att 

skatta smärta. Vidare kliniska studier 

på barn med riktig smärta behövs. 

19 Suraseranivongse, S., 

Santawat, U., Kraiprasit, 

K., Petcharatana, S., 

Prakkamodom, S. & 

Muntraporn, N. (2007). 

Cross-validation of a 

composite pain scale for 

preschool children within 

24 hours of surgery. 
Thailand.  

Att kross-validera 

smärtskalorna CHEOPS, 

OPS, TPPPS och FLACC 

på thailändska barn. 

167 barn 1-5,5 år. Barnens 

beteende videoinspelades före 

och efter kirurgi. 

CHEOPS - Children´s Hospital of 

Eastern Ontario Pain Scale   

OPS - Objective Pain Scale  

TPPPS - Toddle Preschool 

Postoperative Pain Scale  

FLACC - Face, Legs, Activity, 

Cry, Consolability  

Alla fyra smärtskalor pålitlig efter 

denna studie pga dess bevakning och 

relevans.  

 
 



 

Bilaga IV   CHEOPS 

Chlidren´s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale (CHEOPS) in Young Children 

Overview: The CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale) is a behavioral 

scale for evaluating postoperative pain in young children. It can be used to monitor the 

effectiveness of interventions for reducing the pain and discomfort.  

Parameter Findings Points 

Cry  No cry 1 

 Moaning 2 

 Crying 2 

 Screaming 3 

Facial Smiling 0 

 Composed 1 

 Grimace 2 

Child verbal Positive 0 

 None 1 

 Complaints other than pain 1 

 Pain complaints 2 

 Both pain and non-pain 

complaints 

2 

Torso Neutral 1 

 Shifting 2 

 Tense 2  

 Shivering 2 

 Upright 2 

 Restrained 2 

Touch Not touching 1 

 Reach 2 

 Touch 2 

 Grab 2 

 Restrained 2 

Legs Neutral 1 
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 squirming kicking  2 

 Drawn up tensed 2 

 Standing 2 

 Restrained 2  

 

where:  

• no cry: child is not crying  

• moaning: child is moaning or quietly vocalizing silent cry  

• crying: child is crying but the cry is gentle or whimpering  

• screaming: child is in a full-lunged cry; sobbing may be scored with complaint or without 

complaint  

• smiling: score only if definite positive facial expression  

• composed: neutral facial expression  

• grimace: score only if definite negative facial expression  

• positive (verbal): child makes any positive statement or talks about other things without 

complaint  

• none (verbal): child not talking  

• complaints other than pain: child complains but not about pain ("I want to see mommy: or "I 

am thirsty")  

• pain complaints: child complains about pain  

• both pain and non-pain complaints: child complains about pain and about other things (e.g. 

It hurts; I want mommy. )  

• neutral (torso): body (not limbs) is at rest; torso is inactive  

• shifting: body is in motion in a shifting or serpentine fashion  

• tense: body is arched or rigid  

• shivering: body is shuddering or shaking involuntarily  

• upright: child is in a vertical or upright position 

• restrained: body is restrained  

• not touching: child is not touching or grabbing at wound  

• reach: child is reaching for but not touching wound  

• touch: child is gently touching wound or wound area  

• grab: child is grabbing vigorously at wound  

• restrained: child's arms are restrained  

• neutral (legs): legs may be in any position but are releaxed; includes gently swimming  

• squirming kicking: definitive uneasy or restless movements in the legs and/or striking out 

with foot or feet  

• drawn up tensed: legs tensed and/or pulled up tightly to body and kept there  

• standing: standing crouching or kneeling  
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• restrained: child's legs are being held down  

CHEOPS pain score = SUM(points for all 6 parameters)  

Interpretation:  

• minimum score: 4  

• maximum score: 13 
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Bilaga V    MBPS 

Modified Behavioral Pain Scale (MBPS) in Infants  

Overview: Taddio et al modified the Behavioral Pain Scale (BPS) of Robieux et al for use with infants during 

office procedures such as immunizations.  

The child is evaluated prior to the procedure to give a baseline for comparison during and after the procedure.  

Parameters:  

(1) facial expression  

(2) cry  

(3) movements 

 

Parameter Findings Points 

Facial expression Definite positive 

expression(smiling) 

0 

 Neutral expression 1 

 Slightly negative expression 

(grimace) 

2 

 Definite negative 

expression(furrowed brow eyes 
closed tightly 

3 

Cry Laughing or giggling 0 

 Not crying 1 

 Moaning quiet vocalizing  gentle 

or whimpering cry 

2 

 Full lunged cry or sobbing 3 

 Full lunged cry more than baseline 

(scored only if child crying at 

baseline)  

4 

Movements Usual movements and activity 0 

 Resting and relaxed 0 

 Partial movement (squirming 

arching limb tensing clenching) 
2 

 Attempt to avoid pain by 

withdrawing the limb where 

puncture is done 

2 

 Agitation with 

complex/generalized movements 

involving the head torso or other 

limbs 

3 

 Rigidity 3 

 

where:  

• Slightly negative expressions include brow bulging and naso-labial furrow.  

• Definitely negative expressions include brow bulging naso-labial furrow eyes closed tight open lips with or 

without a reddened face.  

 

Modified behavioral pain scale = SUM(points for all 3 parameters)  

Interpretation:  

• minimum score: 0  

• maximum score: 10 
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Bilaga VI    OPS 

Objective Pain Scale (OPS) of Hanallah et al for Postoperative Pain Assesment  

Overview: Hannallah et al developed the Objective Pain Scale (OPS) to monitor pain in 

children after surgery. The authors are from the Children’s National Medical Center in 

Washington DC.  

Patient selection: 8 months to 13 years  

Data requirements: average of the 3 previous systolic blood pressures  

Parameters:  

(1) systolic blood pressure  

(2) crying  

(3) movement  

(4) agitation (confused excited)  

(5) complains of pain (may not be possible in younger children) 

 

Parameter Findings Points 

Systolic blodpressure Increase <20 % of 

preoperative blood 

pressure 

0 

 Increase 20-30 % of 

preoperative blood 

pressure  

1 

 Increase >30 % of 

preoperative blood 

pressure 

2 

Crying Not crying 0 

 Responds to age 

appropriate nurturing 

(tender loving care) 

1 

 Does not responding to 

nurturing 

2 

Movements No movements relaxed 0 

 Restless moving about in 

bed constantly 

1 

 Trashing (moving wildly) 2 

 Rigid (stiff) 2 

Agitation Asleep or calm 0 

 Can be comforted to lessent 

the agitation (mild) 

1 

 Cannot be comforted 

(hysterical) 

2 

Complains of pain Asleep 0 

 States no pain 0 

 Cannot localize 1 

 Localizes pain 2 

 

total score = SUM(points for all scorable parameters)  

Interpretation:  

• minimum score: 0  

• maximum score: 10  
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• maximum score if too young to complain of pain: 8  

• The higher the score the greater the degree of pain.  

Limitations: 

• Systolic blood pressure could be affected by preoperative or postoperative hypotension. 
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Bilaga VII    Poker chip tool och MAPS 

Poker Chip Tool 

1. Använd fyra röda pokermarker.  

2. Rikta chips horisontellt framför barnet på nattygsbordet, ett urklipp eller annan 

hård yta.  

3. Säg till barnet: "Det är bitar av sårad." Början på marker närmast barnets 

vänstra sida och slutar på den som ligger närmast till höger, peka på chips och 

säga: "Denna (den första chip) är lite skadad och här (den fjärde chip) är den 

mest ont du någonsin kunde ha. " För ett litet barn eller ett barn som inte 

förstår instruktionerna, förtydliga med att säga: "Det betyder det här (den första 

chip) är bara lite ont, det här (den andra chip) är lite mer ont, och detta (den 

tredje chip) är skadad, och här (den fjärde chip) är den mest ont du någonsin 

kunde ha. "  

4. Fråga barnet, "Hur många bitar av skada har du just nu?" Barn utan smärta kan 

säga att de inte har några.  

5. Klarlägga barnets svar med ord som "Åh, du har lite ont? Berätta om det gör 

ont." (Använd Pain Interview.)  

6. Registrera antalet marker som valts ut på sängkanten flödesschema.  

 

MAPS –Multidimensional Assessment of Pain Scale 

Categories 0 1 2 Score 
Vital signs 

(Heartrate and/or 

Blood pressure) 

 

Within baseline 

 

More than 10 b/min 

increase and/or 

more than 10mmHg 

increase 

More than 10 b/min 

decrease and/or 

more than 10 

mmHg decrease 

 

Breathing pattern  No change Development or 

increase of 

respiratory distress 

Severe respiratory 

distress 
 

Facial expressions Relaxed Grimace Grimace associated 

with silent or weak 

cry 

 

Body movements No movements or 
purposeful 

movements 

Restless Rigid and/or limited 
body movements 

 

State of arousal Calm or asleep Hyperreactive Shut down  
 

Total score 
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Bilaga VIII  FLACC 

 
FLACC SCALE  

   
CATEGORIES SCORING 

   0 1 2 
FACE No particular expression 

or smile 

Occasional grimace or 

frown, withdrawn, 

disinterested. 

Frequent to constant 

quivering chin, clenched 

jaw. 

LEGS Normal position or 

relaxed. 

Uneasy, restless, tense. Kicking, or legs drawn 

up. 

ACTIVITY Lying quietly, normal 

position moves easily. 

Squirming, shifting back 

and forth, tense. 

Arched, rigid or jerking. 

CRY No cry, (awake or asleep) Moans or whimpers; 

occasional complaint 

Crying steadily, screams 

or sobs, frequent 

complaints. 

CONSOLABILITY Content, relaxed. Reassured by occasional 

touching hugging or being 

talked to, distractable. 

Difficulty to console or 

comfort 
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Bilaga VIIII   VAS, WBFPS, FPS-R, NS och OUCHER 

 
Framsida VAS 

 
 

              
Baksidan VAS 

 
 

     

 
Wong-Baker Faces Pain Rating Scale 

 

 

 
 

Faces Pain Scale – Revised 

 
 

 
 

NS 0-10 
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Bilaga X   RIPS, NAPI och POPS 

  
RIPS – Riley Infant Pain Scale assessment tool  

 

Behavior category 0 1 2 3 
Facial  

 

Neutral/smiling Frowning/grimacing Clenched teeth Full cry expression 

Body movement Calm, relaxed Restless Moderate agitation 

or moderate 
mobility  

Thrashing, flawing, 

incresant agitation 
or strong voluntary 

immobility 

Sleep Sleeping 

quietly with 

easy 

respiration 

Restless while 

asleep 

Sleeps 

intermittently 

(sleep/awake) 

Sleeping for 

prolonged periods 

of time interrupted 

by jerky 

movements or 

unable to sleep 

 

Verbal/vocal No cry Whimpering, 

complaining 

Pain crying Screaming high 

pitched cry 

Consolability Neutral Easy to console Not easy to console Inconsolable 

Response to 

movement/touch  

Moves easily Winches when 

touched/moved 

Cries out when 

moved/touched 

High pitched cry or 

scream when 

touched or moved 

 
 

NAPI - Nursing Assessment of Pain Intensity  

Verbal/vocal 

 

Body movement Facial Response to touch 

0 = Positive 

1 = other   

complaint/whimper 

2 = Pain crying 

3 = Screaming 

0 = Moves easily 

1 = Neutral shifting  

2 = Tense/flawing arms 

and legs 

0 = Smiling 

1 = Neutral 

2 = Frowning/grimace 

3 = Clenched teeth 

0 = Neutral 

1 = Winches when 

touched/moved 

2 = Cries when 

touched/moved 

3 = Screams when 
touched/moved 

 
POP – Postoperative Pain scale 

Behavior category  0 1 2 
Facial expression of pain Marked, constant Less marked, intermittent Calm, relaxed 

 

Quality of cry Screaming, painful, high 

pitched 

Modulated(can be 

distracted by normal 

sound) 

No cry 

Consolability None after 2 minutes Quiet after one minute of 

effort 

Calm before one minute 

Spontaneous excitability 

and responsiveness to 

ambient stimulation 

Tremulous, clonic 

movement, 

spontaneous/mora 

reflexes 

Excessive reactivity (to 

any stimulation)  

Quiet 

Spontaneous motor 

activity 

Thrashing around, 

incessant agitation 

Moderate agitation Normal 

Constant and excessive 

flexion 

Very pronounced, 

marked and constant 

Less marked, intermittent Absent 

Global evaluation of tone Strong hypertonicity Moderate hyper tonicity Normal for age 
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Bilaga XI    POCIS  

POCIS – Pain Observation Scale for young children 

  

 Score 

Facial  

    At rest, Neutral 

    Grimace, nose wrinkled, eyebrows frown 

 

0 

1 

Cry 

    No cry 

    Moan, scream  

 

0 

1 

Breath  

    Relaxed, regular 

    Irregular, hold in, gasping 

 

0 

1 

Torso 

    At rest, neutral, relaxed 

    Tense, restless, contorted, writhed, trembling 

 

0 

1 

Arms/fingers 

     At rest, neutral, relaxed 

     Tense, restless, clenched fist, wild 

 

0 

1 

Legs/toes 

      At rest, neutral, relaxed 

      Tense, restless, pulled up, kicking 

 

0 

1 

Arousal  

      Calm sleepy, calm alert, playing 

      Restless, touchy, fussy 

 

0 

1 

 

Total 

 

 

 

0: No pain; 1-2: light pain; 3-4: moderate pain; 5-7: extreme pain.  
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Bilaga XII PAT  

Pain Assessment Tool  

  

Parameters 0 1 2 
Posture/tone  Extended 

Digits widespread 

Flexed and/or tense  

Fist clenched 

Trunk guarding 

Limbs drawn to midline 

Head and shoulders resist 

posturing 

Cry No  Yes: 

When disturbed 
Doesn’t settle after 

handling 

Loud  

Whimpering 

Whining  

Sleep pattern  Relaxed  Agitatedor 

withdrawn’Wakes with 

startle 

Easily woken 

Restless 

Squirming 

No clear sleep/wake 
pattern  

Eye aversion “shut out” 

Expression  Frown 

Shallow furrows 

Eyes lightly closed 

Grimace 

Deep furrows 

Eyes tightly closed 

Pupils dilated 

Color Pink, well perfused  Pale/dusky/flushed 

Palmar sweating 

Respirations  Tachypnea at rest Apnea at rest or with 

handling 

Heart rate  Tachycardia at rest Fluctating spontaneous or 

at rest 

Oxygen saturation Normal  Desaturation with or 

without handling 

Blood pressure Normal  Hypo-/hypertension at 

rest 

Nurse’s perception No pain perceived by me  I think the baby is in pain 

 
Note: Infants are assessed and scores obtained every 2-4 hours. An infant with a score >5 

requires comfort measures; > 10 requires analgesia dose adjustment.  
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Bilaga XIII TPPPS 

Toddler-Preschooler Postoperative Pain Scale (TPPPS)  

Overview: The Toddler-Preschooler Postoperative Pain Scale (TPPPS) can be used to 

evaluate the pain experienced by a small child during and following a medical or surgical 

procedure.  

Criteria for use:  

(1) child 1-5 years old  

(2) must occur during or after a potentially painful medical procedure or surgery  

(3) child must be awake  

Expressions of pain which are observed:  

(1) verbal  

(2) facial  

             (3) bodily movements 

 

Pain Expression Behaviors 

Verbal Verbal pain complaint and/or cry 

 Scream 

 Groan moan grunt 

Fascial Open motuh with lips pulled back at corners 

 Squint closed eyes  

 Furrowed forehead brow bulging 

Bodily Restless motor behavior and/or 

rubbingtouching painful area 

              where:  

• verbal pain complaint: any word phrase or statement that refers to pain hurt or 

discomfort; it must be a statement and not a question.  

• cry: tears in eyes and/or running down face and/or making sobbing sounds; this 

should not include crying initiated by separation from parents unless the child is 

undergoing a potentially painful procedure.  

• scream: acute loud high-pitched cry  

• groan moan grunt: deep low-pitched sounds; may be drawn out (moan) or abrupt 

(grunt)  

• open mouth with lips pulled back at corners: open mouth with lips pulled back at 

corners with a downward pull on the jaw  
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• squint closed eyes: eyelids taut stiff closed or nearly closed with wrinkling of the skin at the 

lateral aspect of the eyes  

• furrowed forehead: creasing or furrows above the eyebrows  

• brow bulging: bulging between the eyebrows  

• restless motor behavior: unrestrained motor activity with the body and/or head never 

still; may appear random or lack goal directions  

• rubbing-touching painful area: touching rubbing massaging body part where the 

medical or surgical procedure was performed  

Scoring:  

• if behavior present during a 5 minute observation period: 1  

• if behavior absent during a 5 minute observation period: 0  

 

pain score = SUM(number of behaviors present)  

 

Interpretation:  

• minimum score: 0  

• maximum score: 7  

• According to Table V (page 278) the low pain group had a mean score of < 1.17; the 

moderate pain group had a mean score of 1.18 - 3.00; the high pain group had a mean 

score of 3.01 to 5.33.  
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Bilaga XIIII COMFORT 
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Bilaga XV 10-item questionnaire  

 
Item 1: Crying (cries with or without tears) 
 0: manifests as usual 

 1: seems to manifest more than usual 

 2: cries with manipulation or potentially painful manoeuvres 

 3: spontaneous and unusual crying 

 4: same signs as 1, 2, or 3 accompanied by neurovegetative manifestations 

Item 2: Coordinated defensive reaction or equivalent on examination of an area supposed painful 

(grazing, touching, or mobilization induces a coordinated bodily reaction or equivalent that we can 

interpret as a defensive reaction) 

 0: habitual reaction 

 1: seems to react in an unusual way 

 2: unusual movement 

 3: same signs 1 or 2 with smirking or moaning 
 4: same signs 1 or 2 with jerking, shouting, and crying 

Item 3: Painful expression (the face shows pain; a paradoxical laugh can correspond to a painful rictus) 

 0: manifests as usual 

 1: anxious and unusual appearance 

 2: painful expression with manipulation or potentially painful manoeuvres 

 3: spontaneous painful expression 

 4: same signs as 1, 2, or 3 accopanied by neurovegetative manifestations 

Item 4: Protection of painful areas (protects the area supposed painful with his/her hand in order to avoid 

contact) 

 0: habitual reaction 

 1: seems to fear touching of particular area 
 2: protects a particular area of his/her body 

 3: same signs as 1, 2, or 3 with smirking or moaning 

 4: same signs as 1, 2, or 3 accompanied by jerking, shouting, and crying 

Item 5: Moaning or inaudible cries (moans with manipulation or spontaneously, in an irregular or 

continuous way) 

 0: manifests as usual 

 1: seems to moan more than usual 

 2: moans in an unusual way 

 3: moaning with painful expression 

 4: moaning with shouting or crying 

Item 6: Spontaneous interest for the surroundings 
 0: manifests as usual 

 1: seems less turned outwardly than usual 

 2: attention deficit, must be solicited 

 3: turned inwardly, does not react on being solicited 

 4: unusual prostration  

Item 7: Aggravation of tonic troubles (increase in stiffness, tremulations, hypertonic spasms) 

 0: manifests as usual 

 1: seems stiffer than usual 

 2: aggravation of stiffness during manipulation or potentially painful manoeuvres 

 3: same signs as 1 or 2 with painful expression 

 4: same signs as 1, 2, or 3 with shouting and crying 

Item 8: Ability to communicate with the nurse (by searching, expressions, or babbles, spontaneously or 

when being solicited) 

 0: manifests as usual 

 1: seems less open to communication 

 2: unusual difficulties to make contact 

 3: unusual contact refusal 

 4: unusual and total indifference 

Item 9: Increase in spontaneous movement (voluntary motricity or not, coordinate or not, choreoathetotic 

movements of limbs or head) 

 0: manifests as usual 

 1: possible increase 

   2: unusual jerking 
   3: same signs as 1 or 2 with painful expression 
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  4: same signs as 1, 2, or 3 with shouting and crying 

Item 10: Spontaneous antalgesic position (search for an unusual position that calms) or placed in 

antalgesic position by nurse:  

  0: usual comfortable position 
  1: seems less comfortable in this position 

  2: certain positions are no longer tolerated 

  3: calmed by an unusual position 

  4: no position is calming 

 

  

 


