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Helsepersonell som møter barn med smerter 

Pasienter prosedyren gjelder for: 
Barn som skal igjennom smertefulle prosedyrer eller kirurgiske inngrep 

Hensikt og omfang 

Systematisk smertevurdering er nødvendig for å kunne gi god smertelindring 
og evaluere effekten av både medikamentelle og ikke-medikamentelle 
smertelindrende tiltak. 

Denne prosedyren beskriver hvordan barns smerter vurderes, samt forslag til 
verktøy som kan brukes til å måle smerteintensitet hos barn i alderen 0-18 år. 
Smertevurdering av premature barn vil bli inkludert senere. 

Målgruppe 

Helsepersonell som møter barn med smerter. 

Hvilke barn skal smertevurderes: 

 Barn hvor det forventes akutt smerte, for eksempel postoperativt 

 Barn som gjennomgår smertefulle prosedyrer 

 Barn som har vært utsatt for skader 
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 Barn med langvarige (kroniske) smerter 

 Barn som får smertelindrende legemidler 

 Barn som sier de har vondt eller som ser smertepåvirket ut 

Ansvar 

Lokal leder er ansvarlig for implementering og anvendelse av prosedyren. 

Pasientansvarlig helsepersonell har kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger) i smertevurdering av barn og anvender prosedyren.  

Helsepersonell utfører sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvalighet 
og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner (Helsepersonelloven kapittel 2 §4 ). 

Fremgangsmåte 

Vedlegg 

 Definisjoner 

Smertevurdering 

Ulike dimensjoner 

Smertevurdering innebærer at helsepersonell må vurdere flere ulike 
dimensjoner av smerte (1), som: 

 Smerteintensitet 

 Lokalisasjon 

 Varighet 

 Sensorisk kvalitet 

 Kognitive aspekter ved smerten 

 Affektive aspekter ved smerteopplevelsen 

 Kontekstuelle faktorer som kan påvirke barnets smerteopplevelse 

Foreldre/omsorgspersoner kjenner sine barn best. De spiller en viktig rolle og 
bør involveres i smertevurderingen. 

Når skal smerte vurderes 

Effektiv håndtering av smerter er avhengig av regelmessig smertevurdering. 
Hvor ofte avhenger av situasjonen. 

Barns smerte bør vurderes (1): 
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 Når de kommer til en legevakt 

 Når de legges inn i sykehus 

 Når barnet sier det har vondt eller viser smerteatferd 

 Før (under) og etter en mulig smertefull prosedyre 

 Minst en gang pr vakt (inneliggende) 

 Etter kirurgi og/eller ved en smertefull medisinsk tilstand, skal smerten 
vurderes: 

o Minimum hver time de første seks timene etter operasjon og 
deretter, om smertene er under kontroll, hver 4. time 

o Dersom smertene varierer, må regelmessig smertevurdering 
fortsette de neste 48-72 timene 

 Før og etter administrering av smertelindrende tiltak (medikamentelle/ 
ikke-medikamentelle) 

 Etter administrering av smertelindrende legemidler: 

o ved intravenøs bolus administrering etter: ca. 15 min. og 30 min. 

o ved peroral/rektal administrering etter: ca. 30 min. og 60 min. 

 Ved oppstart av opioidinfusjoner (intravenøst) bør barnets smerter 
vurderes kontinuerlig de første timene, deretter minst hver 4.time og 
oftere etter endring av medikamentdosen (styrke/infusjonshastighet) 

Barn med langvarig/kronisk smerte må vurderes multidimensjonalt. Gjentatt 
fokus på smerte og smertemåling kan virke forsterkende på 
smerteopplevelsen. Reduksjon i smerteintensitet er ikke alltid mulig å 
oppnå. Derimot vil regulering av barnets fysiske aktivitet, søvn/hvile, 
deltagelse på skolen, sosialt samvær med mer kunne bidra til økt livskvalitet. 

Dokumentasjon 

Smertevurdering, igangsatte smertelindrende tiltak (medikamentelle/ikke-
medikamentelle), samt effekt av tiltakene dokumenteres i pasientens 
overvåkingsskjema/kurve og i pasientjournal. 

Smerteanamnese 

En bred kartlegging av smerter baseres på barnets opplevelse, foreldrenes 
beskrivelse, klinisk undersøkelse og opplysninger fra journal. De tre tabellene 
under innholder forslag til spørsmål og områder for kartlegging som kan være 
til hjelp i vurdering og behandling av smerter. 

Spørsmålene må tilpasses barnets alder, kognitiv utvikling, kontekst og 
medisinske tilstand. 

Tabell 1. Forslag til spørsmål 



Spørsmål til barnet 

 

Spørsmål til foreldrene 

 Har du hatt vondt noen gang? Kan du si noe mer om 

det? 

 Forteller du det til noen andre når du har vondt? I så 

fall hvem? 

 Hva gjør du selv når du har vondt? 

 Hva ønsker du at andre skal gjøre for deg når du har 

vondt? 

 Hva ønsker du at andre ikke skal gjøre når du har 

vondt? 

 Hva kan hjelpe deg for å få mindre vondt? 

 Er det noe annet du vil at jeg skal vite om når du har 

vondt? Kan du si noe mer om det? 

 Hva tenker du er årsaken til at det er vondt? 

 Tenker du at det kan være noe farlig? 

 Hvilke ord bruker ditt barn på smerte? 

 Beskriv tidligere smerteopplevelser som 

barnet har hatt? 

 Forteller barnet deg eller andre når 

han/hun har vondt? 

 Hvordan vet du at barnet ditt har vondt? 

 Hvordan reagerer barnet ditt vanligvis på 

smerte? 

 Hva pleier du å gjøre for barnet ditt når det 

har vondt? 

 Hva gjør barnet selv når han/hun har 

vondt? 

 Hva er det som kan hjelpe når barnet ditt 

har vondt? 

 Er noe annet du ønsker at jeg skal vite hvis 

barnet ditt får vondt? 

Tabell 2. Beskrivelse av smertene 

Hvilken type smerte  Akutt knyttet til prosedyrer eller kirurgi? 

 Tilbakevendende (f.eks hodepine, magesmerter)? 

 Langvarig/kronisk (f.eks leddgikt, annen  muskel/skjelett smerte)? 

Oppstart av 

smertene 

  

 Når startet smertene? 

 Hva skjedde før smerten? Var det en skade eller annen stressfaktor? 

Varighet   Hvor lenge har smerten vart? (timer/dager/uker/måneder) 

Lokalisasjon   

 Hvor kjennes smertene? 

o Be barnet peke på egen kropp/ dukke/ bamse/ kroppskart 

o Barn fra 3-4 år kan sette X, skravere eller fargelegge de smertefulle 

områdene på et kroppskart 

 Utstrålende smerte?  

o Merk av på et kroppskart (lenke til OUS' eHåndbok) 
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Intensitet  Hvor sterk er smerten i hvile og aktivitet? 

o Bruk et alderstilpasset verktøy (se kapittel Smertevurderingsverktøy) 

 Ved langvarige smerter: 

o I løpet av den siste uken; Hva var den svakeste smerten? Og hva var den 

sterkeste? Hvor sterk er smerten  til vanlig? 

 Smertekvalitet 

(karakter) 

 Barn fra skolealder kan snakke om smerte på en mer abstrakt måte 

 Hvilke ord bruker barnet for å beskrive smertene sine? (f.eks. ord som sårt, ømt, 

bankende, verkende, stikkende, brennende, lynende) 

o Slike beskrivelser kan gi en pekepinn om smertene er nociceptive, 

nevropatiske eller en kombinasjon 

Tabell 3. Ved langvarig smerte 

Tilknyttede 

symptomer 

 Er det andre symptomer/tegn som kommer samtidig med smertene, eller som 

oppstår rett før eller etter (f.eks. kvalme, oppkast, lysskyhet, trøtthet, diare, 

problemer med å gå)? 

 Er det noen forandringer i farge eller temperatur i huden i det smertefulle området 

(Slike forandringer oppstår ofte hos barn med tilstander som Komplekst regionalt 

smertesyndrom (CRPS)? 

Ubehag Barn som kan selvrapportere 

 Hvor ubehagelig/plagsom er smerten (kan angis på samme verktøy som smerte)? 

Beskriv nærmere. 

Variasjon  Påvirkes smertene av været eller årstidene? 

 Oppstår smertene på bestemte tider av døgnet (f.eks. etter matinntak, eller 

toalettbesøk)? 

Påvirkning på 

dagliglivet 

 Har smertene medført endringer i  barnet daglige aktiviteter og/eller atferd (f.eks 

søvnforstyrrelser, appetittforandring, nedsatt fysisk aktivitet, forandring i humør, 

nedsatt sosial kontakt eller økt skolefravær)? 

 På hvilket nivå må smertene være for at barnet skal kunne gjøre alle sine vanlige 

aktiviteter (toleranse)? 

 På hvilket nivå må smertene være for at barnet ikke skal bry seg om dem? 

o Bruk samme skåringsverktøy som for smerteintensitet 

 Hva setter i gang smertene eller gjør dem verre (f.eks. bevegelse, puste dypt, hoste, 

stress)? 

Smertelindring  Hva har vært til hjelp for å lindre smertene/gjøre det mindre vondt? 

 Hvilke legemidler er forsøkt? Effekt/bivirkninger? 

 Kartlegg bruk av fysioterapi, psykolog, komplementære og alternative 

behandlingsmetoder. Effekt/bivirkninger? 



 Kartlegg grad av smertelindring (eller endring i smerteintensitet) av de ulike 

smertelindringstiltak 

Overvei også andre faktorer som kan ha betydning for det enkelte barns 
opplevelse av smerte (lenke til OUS' eHåndbok). 

Smertevurderingsverktøy 

Endimensjonale smertevurderingsverktøy 

Smertevurderingsverktøy velges ut ifra barnets alder, kognitiv utvikling og 
kontekst. Selvrapportering er første valg der dette er mulig. Barn som er i 
stand til å rapportere sin egen smerte, enten ved hjelp av ansiktsskala eller 
tallverdier, skal gjøre det (fra 4-5 års alder) (2). Der selvrapportering av 
smerteopplevelsen ikke er mulig, brukes observasjonsverktøy (nyfødte barn, 
barn uten språk, barn med kognitiv svikt eller sederte barn) (3). Samarbeid 
med foreldrene. 

Det finnes en rekke smertevurderingsverktøy til barn. I denne prosedyrene 
presenteres de mest anerkjente og brukte smertevuderingsverktøyene. 

Tabell 4. Smertevurderingsverktøy 

Navn verktøy Type verktøy Alder   Referanser 

FPS-R (Faces Pain Scale-Revised)  

(lenke til OUS' eHåndbok) 

 

Selvrapportering ved hjelp av ansikter  ≥4-5 år (1, 2, 4-7) 

NRS (Numeric Rating Scale)  

(lenke til OUS' eHåndbok) 

Selvrapportering ved hjelp av tall ≥8 år (1, 8-11) 

COMFORT Scale  

(lenke til OUS' eHåndbok) 

Observasjon av barn på intensiv avdeling 0-18 år (8, 10-19) 

FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, 

Consolability)  

(lenke til OUS' eHåndbok) 

Observasjon av barn med redusert verbalt språk 

og forståelse 

 0-5 år 

(12 år) 

(3, 20-25) 

r-FLACC (revised - Face, Legs, 

Activity, Cry, Consolability ) 

(lenke til OUS' eHåndbok) 

Observasjon av barn uten verbalt språk med 

fysisk og kognitiv funksjonsnedsettelse 

4-18 år (1, 9, 26-32) 

Flerdimensjonale smertevurderingsverktøy 
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Smerteintensitet er mest vanlige å vurdere i forbindelse med smerter, men i 
mange tilfeller trenger man å vurdere flere områder som har betydning for 
smerteopplevelse og smertelindring. 
Det finnes flere multidimensjonale smertevurderingsverktøy for barn og 
ungdom, som for eksempel: Adolescent Pediatric Pain Tool (APPT) (33), 
Pediatric Pain Assessment Tool (PPAT) (34) og Pediatric Pain Questionnaire 
(PPQ) (35). Så langt er ingen av disse oversatt til norsk og validert. Det 
anbefales derfor å benytte områdene beskrevet i Tabell 2 og 3, for å gjøre en 
bred kartlegging av barnets smerter. 

I tillegg anbefales det å kartlegge helserelatert livskvalitet ved hjelp av PedsQL 
(The Pediatric Quality of Life Inventory™) (36). Den norske versjonen av 
PedsQL er oversatt og validert av Reinfjell og Diseth i 2006 (37), og kan lastes 
ned for klinisk bruk. Ved bruk i kvalitets- og forskningsstudier må det innhentes 
tillatelse fra Trond H. Diseth (Oslo Universitetssykehus) i henhold til Varnis 
copyright. 

PedsQL (The Pediatric Quality of Life Inventory) (lenker til OUS' eHåndbok) 

 PedsQL Foreldre 2-4 år  

 PedsQL Selv 5-7 år 

 PedsQL Foreldre 5-7 år 

 PedsQL Selv 8-12 år 

 PedsQL Foreldre 8-12 år 

 PedsQL Selv 13-18 år 

 PedsQL Foreldre 13-18 år 

Oslo Universitetssykehus har innhentet tillatelser til å publisere 
smertevurderingsverktøyene. 

Definisjoner 
Smerte: 
IASP (International Association of the Study of Pain) Pain definition  
«An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 
potential tissue damage, or described in terms of such damage. 
The inability to communicate verbally does not negate the possibility that an 
individual is experiencing pain and is in need of appropriate pain-relieving 
treatment. 
Pain is always subjective» (40). 

Akutt smerte: 
Smerte oppstått i forbindelse med skade (sykdom) og som varer kort tid 
(ofte mindre enn 30 dager). Akutt smerte oppstår som et resultat av vevsskade 
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med stimulering av nociceptorer, og går vanligvis over når vevsskaden tilheler 
(41). 

Kronisk smerte: 
Smerte som varer lengre enn det som er forventet ut i fra den 
forventede tilhelingstiden (vanligvis beskrevet som mer enn 3 eller 6 måneder) 
(40). Kronisk smerte er et begrep som brukes til å beskrive langvarige eller 
tilbakevendende smerter, der smerten oppstår minst tre ganger i løpet av en 3-
måneders periode. Kronisk smerte hos barn forstås som en dynamisk 
interaksjon av biologiske prosesser, psykologiske og sosiokulturelle faktorer 
sett i lys av utviklingsnivå (42). I denne kategorien regnes langvarige og 
episodiske smerter hos barn med kroniske tilstander (som for eksempel artritt 
eller sigdcellesykdom), samt  tilfeller der smerte i seg selv er sykdommen (som 
for eksempel migrene, funksjonelle magesmerter, komplekst regionalt 
smertesyndrom). 
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