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 “Freedom from pain is a basic human 
right limited only by our knowledge 
to achieve it”  

   Liebskind og Melzack 



 “Freedom from pain is a basic human 
right limited only by our knowledge 
and desire to achieve it”  

   Liebskind og Melzack 



  “There can be no 
keener revelation 
of a society’s soul, 
than the way in 
which it treats its 
children” 

 

   Nelson Mandela 



HVA ER SMERTE? 
 



 Smerte er definert som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse 
som følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse. Smerte er alltid 
subjektiv. 
(International Association for the Study of Pain, IASP) 
 

Smerte er altså en opplevelse som kan ha andre årsaker enn 
vevsskade. Smerte er et sammensatt fenomen, som influeres 
av fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og 
åndelige/eksistensielle forhold. 



TYPER AV SMERTE 
 

Sensorisk smerte  (Smerte forbundet med vevsskade ):  

 

Nosiseptiv smerte  - deles i: 

1.  Somatisk nosiseptiv smerte (oppstår i hud og bindevev)  

2.  Visceral nosiseptiv smerte (fra indre organer og skiller seg først og fremst fra somatisk smerte 
ved upresis lokalisering og følsomhet for strekk) 

Nevropatisk smerte  (smerte oppstått på grunn av skade eller dysfunksjon av nervevev) 

Idiopatisk smerte  (smerte som ikke kan forklares) 

Gjennombruddssmerte (breakthrough pain) for episodiske smerter eller  

smerteforverrelser som bryter gjennom på tross av behandling. 

 

 

Klinisk snakker man om akutt og kronisk smerte, der kronisk betyr at samme type smerte har  

vedvart i mer en tre måneder.  

 



 

 

Emosjonell/psykogen smerte: 

 

Reguleres via komplekse og til dels ukjente prosesser i det limbiske systemet, basalganglier og  

andre subcortikale strukturer. 

 

* Smerte som har psykiske årsaker.  

* Lenge vært kjent at kropp og psyke gjensidig påvirker hverandre.  

* Innebærer at kroppslig besvær kan gi psykiske effekter, og at psykisk besvær kan komme til 
uttrykk  gjennom kroppslige symptomer, eksempelvis svakhet i muskulatur, magebesvær eller 
smerter.  

 

Når vi snakker om psykogene smerter, er dette altså kroppslige symptomer på psykiske besvær. 



Litt smertehistorie –  
Evolusjon av en «forståelse» 



 

• På 500-tallet e.kr ble det beskrevet at smerte 
(forårsaket av demoner..) til og med kunne 
ramme «det uskyldige nyfødte barnet» 

 

• Fram til slutten av 1800-tallet var det en 
vanlig oppfattelse at barn opplevde/følte mer 
smerte enn voksne. 

 

• Det ble «til og med» antatt at smerte var 
enda mer uttalt jo mer umodent barnet var.. 

   



Felix Würtz   
The Children's Book, 1612 

• "If a new skin in old people be tender, what is it you think in a 
newborn Babe? Doth a small thing pain you so much on a 
finger, how painful is it then to a Child, which is tormented all 
the body over, which hath but a tender new grown flesh? If 
such a perfect Child is tormented so soon, what shall we 
think of a Child, which stayed not in the womb its full 
time? Surely it is twice worse with him."  



Noen trodde at kilden for smerte kunne 
lokaliseres på bakgrunn av barnets respons 
Meigs JF, Practical Treatise on the Diseases of Children, 1853 

 
"Pain may almost always be detected by the expression of 
the face. It gives various shades of expression, according to 
its degree of severity, and its permanency or recurrence.  

 

• Pain in the head to produce a contracted brow 

• Pain in the belly to occasion an elevation in the upper lip 

• Pain in the chest is chiefly denoted by sharpness of the 
nostrils 

 

I doubt, however, whether pain in any particular organ 
imparts an expression to one part of the face rather than to 
another ..."  



Men så forsvant vettet… 



Man ble «vitenskapelig…» 
Økt kunnskap om embryologi fra 1870-tallet 

 

Barn og nyfødte hadde mindre myelinisering av 
nervefibre, de var derfor ikke biologisk modne til å 
oppleve sensoriske impulser som smerte (ja ha..) 

Dr. Paul Flechsig 

Leipzig, 1872 



The Expression of Emotions 
in Man and Animal 

Charles Darwin, 1872 

• Darwin adamantly refused to believe that children's 
facial expressions, cries and tears, convulsive 
movements, and vascular and breathing changes 
reflected the sensory or emotional experience of pain, 
but were just reflex actions, reinforced by habit. 
Indeed, he said that expressions of pain in the select 
tribe including "animals, children, savages, and the 
insane" could under no circumstances imply the 
awareness of pain. 

 



Når kom vettet tilbake?? 

• På hele 1900-tallet frem til andre halvdel av 1980-årene var 
det en «vanlig oppfattelse» innen medisinske lærebøker at 
barn og spesielt nyfødte i liten grad/ikke kunne oppleve 
smerte 

• Alle synlige reaksjoner var «reflekser» og alt ble glemt 

• Opiater til barn var ansett som farlig 

• Operasjoner ble gjort uten anestesi… 

 

"Pediatric patients seldom need medication for the 
relief of pain after general surgery. They tolerate 
discomfort well.“ 

• Kirurgene Swafford og Allen, 1968 



Baby Jeffrey Lawson 
Ekstremt prematur 

• PDA operasjon kun med muskelrelaksans, ingen 
smertestillende. Døde 5 uker senere. Moren fant dette ut i 
etterkant og startet en «kampanje». Dette skapte reaksjoner 
og stor debatt både i offentligheten og innen medisin 

 

• In 1987, two years after Jeffrey Lawson's death, the American 
Academy of Pediatrics stated that it was “no longer ethical to 
perform surgery on preterm babies without anesthetic”. 

 

        Starten på moderne forskning og behandling av      
 smerte hos nyfødte.. 



Anand KJS. A randomized trial of fentanyl anesthesia in 
preterm babies undergoing surgery: effect on the stress 

response. Lancet. 1987; 1:243-248 
 • In a randomised controlled trial, preterm babies undergoing ligation 

of a patent ductus arteriosus were given nitrous oxide and 
tubocurarine, with (n = 8) or without (n = 8) the addition of fentanyl 
(10 μg/kg intravenously) to the anaesthetic regimen.  
 

• Major hormonal responses to surgery, were significantly greater in 
the non-fentanyl than in the fentanyl group.  
 

• Compared with the fentanyl group, the non-fentanyl group had 
circulatory and metabolic complications postoperatively.  
 

• The findings indicate that preterm babies mount a substantial stress 
response to surgery under anaesthesia  and that prevention of this 
response by fentanyl anaesthesia may be associated with an 
improved postoperative outcome. 



HVORFROR FOKUSERE PÅ SMERTEBEHANDLING? 

 

   Holdninger og kunnskap 

 

   For mange barn lever sannsynligvis med smerter,  

      og gis for dårlig smertebehandling  

 

   Foreldre oppgir at smertebehandling er nest viktigst ifm. en 

      sykehusinnleggelse/møte med helsepersonell 
 

   Dårlig smertebehandling influerer et barns liv og omgivelser 

      på en svært negativ måte 



UTFORDRINGER 



 Reduksjon i dødelighet relatert til traumatiske 
fødsler, sykdommer i tidlige barneår og ulykker, i 
tillegg til den medisinsktekniske utviklingen har 
resultert i en økning av barn som lever med 
fysiske - og psykiske handikap. Disse barna stiller 
høye krav til kunnskap hos helsepersonell, i 
forhold til behandling, vurdering, oppfølgning og 
sykepleie. Problemstillingene er ofte 
sammensatte både i forhold til 
grunnsykdommen, følge sykdommer og 
omgivelsene barnet lever i.  

     McKearnan et al. 



”Studies to uncover possible risk factors for pain are 
needed to help caregivers and health care 
professionals diagnose pain when it occurs. Research 
into treatment end management strategies is also 
crucial, as these children often present with multiple, 
complex conditions that are occurring with increased 
frequency due to the higher rate of survival for children 
born with severe disabilities. Science is now challenged 
with developing ways of making the lives of those who 
survive more acceptable”.    
  Breau et al. 



Ulike risikofaktorer til smerter 

 Medfødte sykdommer eller skade 

 Invasive medisinske og kirurgiske prosedyrer 

 Rehabiliterende aktiviteter 

 Immobilitet 

 Ortopediske hjelpemidler 

 Og siste med ikke minst, kan disse barna ha smerter som 
alle andre barn har til tider. 



 

 

 

Referanse: MMccKKeeaarrnnaann  eett  aall..((22)),,  ssiiddee  225544 



  

 Factors to consider in Assessment of Pain in Children 
with a significant Neurological Impairment 
 

 Underlying neurological condition/process 

 Developmental level (cognition, communication, motor function) 

 Usual behavioral and health condition: Baseline conditions 

 Usual means of communications 

 Caregiver`s views and understanding of what is happening 

 Role of intercurrent illness 

 Differential diagnosis (consider all source distress and pain)  

   Oberlander et al.  

  

  

  



FORELDRENES 
 rolle 



• Foreldre har en sentral rolle i vurdering av sitt barns smerte. 
 

• Flere studier viser også at foreldrenes vurderinger oftere 
stemmer overens med barnas egen bedømmelse av 
smerten, enn vurderingen helsepersonell gjør. Derfor er 
nært samarbeid med foreldrene viktig, spesielt når barna er 
små og har uklare uttrykk for smerte.  

 



 Men, er foreldrene alltid de beste bestandig til å 
vurdere sitt barns smerte? 

• Ikke nødvendigvis  

• Studier antyder også at en ikke blindt må stole på 
foreldrenes vurderinger. 

 

Fordi:  

• Foreldre kan ha en forutinntatt tro på at graden av smerte 
varierer med graden av kognitiv svekkelse. 

• Barna har lært seg til å leve med smerter 

 

 



forts. 

• Vurdering av smerte er en usikker og kompleks prosess der 
kunnskap og ferdigheter utvikles over år.  

• Ut fra dette bruker foreldre ulike tilnærmingsmåter både for 
vurdering og behandling av smerte 

Eks.vis: 

   ”Guessing about the pain” 

   ”Working it out” 

   ”instinctively or intuitively”    



 Foreldre skal gis anledning til medvirkning i behandlingen  
(Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 2000).  

 

• Innhente smerteanamnese/smerteerfaring 

• Innvolver de pårørende/pleiere i smertevurderingen 

• Utlever et eksemplar av smertevurderingsverktøy 

• Bidrar til et felles språk mellom helsepersonell og 
pårørende; gir bedre samarbeidet med foreldre 

• Øker trygghet hos pårørende  

 



 Verktøy for å 
vurdere  smerter  



• Et viktig gjennombrudd i utviklingen av verktøy for 
vurdering av smerte hos ikke kommuniserende pasienter ble 
i følge Hunt et al. gjort av Lynn Breau, Patrick McGrath, 
Allen Finley, Carol Camfield 

• Verktøyene baserer seg på typer av adferd som indikerer 
smerte. 

• Verktøyene er utviklet for både å hjelpe helsearbeidere og 
foreldre til vurdering og avdekking av barnas smerter. 

 



NCCPC - R 
 

 

https://www.nsf.no/Content/290987/NCCPC-P%20og%20PV.pdf  

https://www.nsf.no/Content/290987/NCCPC-P og PV.pdf
https://www.nsf.no/Content/290987/NCCPC-P og PV.pdf
https://www.nsf.no/Content/290987/NCCPC-P og PV.pdf


Individualized Numeric Rating Scale 



Så hvordan fremme smertevurdering – og 
behandlingen  

 

• Gi vurdering - og behandling av smerte en større fokus. 

• Tilnærmingen må være helhetlig, ikke stykkevis og delt. 

• God tid er en forutsetning. 

• Bruk -  og sørg for opplæring i bruk av smertevurderingsverktøy. 

• Kontinuitet er viktig. 

• Bruke foreldrene aktivt. 

• Kunnskapsøkning 

• Slutt aldri og undres, og søk etter svar  

 



 MEDIKAMENTELL SMERTEBEHANDLING 
 

 Barn kan i all hovedsak gis samme type medisiner som voksne. 

 Hva er det som skal behandles? 

 Bruk smertetrappen – totrinnsmodell  

 Evaluer behandlingen forløpende, og gjør nødvendige justeringer. 



Tilgjengelig på: www.who.int  

http://www.who.int/


IKKE MEDIKAMENTELL SMERTEBEHANDLING 
 

 Her er det mange ulike metoder som kan nyttes. Ut fra hva som skal 
skje og hvordan barnet har det der og da, er det viktig å ta hensyn til, 
som til alle andre barn, barnets: 

 Alder 

 Utviklings- og modenhetsnivå 

 Kognitive nivå 

 Evne til samarbeid og kommunikasjon 

 

 Ikke medikamentelle metoder er spesielt anvendbare for å redusere 
stress og  engstelse i forhold til prosedyrer, men kan også brukes i 
hverdagen. 

 

 



Ikke medikamentelle metoder 

• Fysiske – massasje, stimulering med varme og kalde omslag, 
akupunktur, optimal leiring og trygge omgivelser. 

• Adferdsmessige – avslapningsøvelser, kunst og musikkterapi,  

• Kognitive – avledning, fantasireise, hypnose og psykoterapi. 

 
Ut fra dette kan det legges en plan for smertebehandlingen.  

Sjelden en kommer  til målet uten medikamenter. 

 

 



Oppsummering 

• Barn med funksjonsnedsettelse og kognitiv svikt har sannsynlig mer 
smerter enn det de faktisk får behandling for, noe som påvirker 
deres livskvalitet. 

• Smertevurderingsverktøy finnes, men få er oversatt og validert i 
norsk populasjon. 

• Foreldrenes rolle er svært viktig, men noen ganger trenger foreldre 
veiledning. 

• God sm.beh. fremmes bl.a gjennom helhetstenkning, systematikk, 
bruk av verktøy, samarbeid med foreldre og kunnskapsøkning. 
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