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Försvårande omständigheter

• Perifera nerver känsliga och sårbara för vävnadsskada

• Smärtbanorna i ryggmärgens bakhorn är oorganiserade och 
under utveckling

• Nociceptiva reflexerna är diffusa och ”dåligt inställda”

• De nedåtgående och smärtinhiberande banorna är outvecklade

• Prematura barn har lägre smärttröskel än vuxna

Perry et al 2018



Är smärta ett problem?

Carbajal et al 2008
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Är smärta ett problem?

Kassab et al 2019

En tredjedel av alla extremprematurer 

behöver någon typ av kirurgisk åtgärd (Walker 

2019)



Negativa följder av smärta

Omedelbara effekter:

• é ê hjärtfrekvens – ökad belastning för kroppen 

• ê SaO2 – risk för syrebristskador

• é ê blodtryck – risk för hjärnblödning

• é ICP - risk för hjärnblödning

• é Kortisol – försämrad sårläkning



Negativa följder av smärta

Långsiktiga effekter:

– Påverkad utveckling av hjärnan, tunnare hjärnbark (Ranger 2013)

– Påverkad utveckling av hjärnan, minskad utveckling av vit och grå 
hjärnsubstans (Brummelte 2012)

– Känslomässig reglering (Vinall 2013, Ranger 2014)

– Försämrad kognitiv förmåga (Vinall 2014, Grunau 2009)

– Påverkan av kroppens stressystem (Mörelius 2005, Brummelte 2015)

– Ökad risk för kronisk smärta i vuxen ålder (Williams 2020)



För att kunna behandla smärta och utvärdera given 
behandling behöver vi veta om barnet har ont och 

hur ont det gör

Läkemedelsboken 2015

”Smärta är alltid en personlig upplevelse som inte 
kan påvisas eller uteslutas med objektiva metoder. ”

adobestock



Tolka barnets tecken på smärta

Beteendemässiga tecken på smärta

- Gnyende, gråt, skrik

- Förändring i ansiktsuttryck

- Motoriska förändringar

- Tonus

- Påverkad sömn/vakenhet



Tolka barnets tecken på smärta

Fysiologiska tecken på smärta

• é ê hjärtfrekvens

• ê SaO2

• é ê blodtryck

• é ê hudfärg

• é andningsfrekvens

• é ICP

• é Kortisol



Tolka barnets tecken på smärta
Neurofysiologiska tecken på smärta

GSR -Galvanisk hudrespons

NIRS – Near Infrared Spectroscopy

EEG – evoked potentials

Funktionell avbildning med MR



Tolka barnets tecken på smärta
Neurofysiologiska tecken på smärta

GSR -Galvanisk hudrespons

NIRS – Near Infrared Spectroscopy

EEG – evoked potentials

Funktionell avbildning med MR

Används i nuläget bara i 

forskningssammanhang. 

Komplicerade och resurskrävande metoder.



Smärtskattningsinstrument

”Grunden för adekvat och säker behandling av nyfödda 
barns smärta utgörs av regelbunden smärtskattning” (svensk 
barnsmärtförening och läkemedelsverket 2019)



Smärtskattningsinstrument

- Om en smärtskattningsskala används på avdelningen 
skattas smärta mer frekvent och smärta dokumenteras 
oftare i journalen (Andersen 2018) 

- Dokumentation av smärta leder till bättre 
smärtbehandling (Manworren & Stinson 2016)

- Procedurer som smärtskattats har ofta också 
smärtlindring (Orovec 2019)

- Smärtskattning utförs fortfarande inkonsekvent (Orovec 2019)



Hur ofta ska smärtan skattas?

• Smärtskattning bör genomföras före och efter alla 
smärtsamma procedurer (svensk barnsmärtförening 2013)

• Smärtskattning bör under neonatal intensivvård 
genomföras och dokumenteras med samma 
regelbundenhet som bedömning av övriga 
vitalparametrar (svensk barnsmärtförening 2013)



Smärtskattning nationellt

Gradin & Eriksson 2011, Andersen et al., 2017



Smärtskattning nationellt och internationellt

28% (Journalgranskning på 3822 patienter) Stevens 

et al 2012

25% (Intervjuer med 82 sjuksköterskor) Zisk-Rony et al 

2015

42% (Multicenterstudie med 6680 patienter) 
Carbajal et al 2015

32% av svenska neonatalsjuksköterskor anger 
att de smärtskattar flera gånger per skift (Carlsen-Misic

2021)



”Problem” med 
smärtskattningsinstrument

• Vårdpersonalen ser svårigheter (Thernström-Blomqvist & Olsson 2020)

• Flera olika instrument på samma avdelning (Thernström-

Blomqvist & Olsson 2019)

• Integrera smärtskattning med klinisk bedömning (Dovland 

Andersen et al 2019)

• Brist på åtgärd/konsekvens av smärtskattningen (Thernström-

Blomqvist & Olsson 2020, Carlsen Misic 2021)



Smärtbehandling
Optimerad vårdmiljö och beteendestödjande åtgärder

• Minimera antalet smärtsamma procedurer

• Anpassa vården utifrån barnets mognadsgrad

• Optimerad vårdmiljö och beteendestöd

• Överväg alternativa icke-invasiva provtagningsmetoder, 
t.ex. transkutan bilirubinmätning, tcpCO2 osv. 

• Omvårdnadsåtgärder (svensk barnsmärtförening)



Omvårdnadsåtgärder

• Glukos per os

• Tröstnapp

• Stödjande omhållning

• Amning

• Hud mot hud kontakt



Glukos som smärtlindring

• Glukos per os

• Enligt nationella riktlinjer
– 1-2 ml till fullgångna barn

– 0.05-0.4 ml till prematura barn

– Bör ges två minuter innan proceduren

– Fortfarande är verkningsmekanismen inte klarlagd

• Troligen kan vi ge mindre volymer med smärtlindrande 
effekt (Campbell-Yeo 2018)



Hud-mot-hudkontakt som smärtlindring

• Minst 15 min före 
proceduren

• ”Bäst effekt” av mammans 
hud men även effekt av 
pappa/andra släktingar

• Inga ”biverkningar”



Farmakologisk smärtbehandling

• Ofullständigt testade för de prematura barnen 

• Omogen metabolism

• Beprövad erfarenhet istället för vetenskapligt stöd

• Risker för biverkningar

(Socialstyrelsen 2014)
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De minsta får minst..

Neohlrutbildning.se

Orovec 2019
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Utmaningar – neonatal smärta

• Negativa konsekvenser av smärta både på kort och 
lång sikt

• Brister i användandet av 
smärtskattningsinstrument

• Brister i smärtbehandling

• Risker med läkemedelsbehandling 
– Brist på läkemedelsprövningar



Möjligheter – neonatal smärta

• Ökad kunskap om de negativa effekterna av 
smärta

• Forskningsresultat och ökad användning av icke 
farmakologisk smärtlindring

• Vi har ändå kommit en bit på vägen sedan 1985 
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