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SAMMANFATTNING 
 

Nyckelord: brännskador, barn, smärthantering 

 

Introduktion: En brännskada är ett resultat av överförd energi till huden och den 

underliggande vävnaden vilket ger en vävnadsskada. Av de som vårdas på sjukhus för 

brännskador är barn med skållbrännskador den största gruppen. Smärtorna kan vara stora 

under procedurer som sårrengöring och såromläggning. Internationella smärtriktlinjer kring 

smärta och smärtlindring skapar förutsättningar för att bedöma och hantera procedursmärta. 

 

Syfte: Syftet med studien var att på ett brännskadecentrum identifiera om 

smärtskattningsinstrument har använts och i sådana fall vilka som har använts av den 

vårdande sjuksköterska dagarna kring den första omläggningen av skållbrännskadade barn  

< 18 år, år 2011 respektive år 2015. Utöver detta var syftet även att kartlägga vilken form av 

smärtstillande och sederande läkemedel som använts dagarna kring den första omläggningen 

av skållbrännskadade barn < 18 år, år 2011 respektive år 2015. 

 

Metod: Deskriptiv retrospektiv kvantitativ datainsamlingsstudie via journaler. 

 

Huvudresultat: Resultatet av den genomförda journalgranskningen på ett 

brännskadecentrum visar att sjuksköterskorna inte använde validerade 

smärtskattningsinstrument i samma utsträckning år 2011 jämfört med 2015.   

De mest använda smärtstillande läkemedlen var i båda åren Paracetamol och Morfin. Däremot 

användes Ketamin mer frekvent som smärtstillande under 2015. Som sedering användes 

oftast Propofol och Midazolam. Vid jämförelsen mellan åren ser man att användningen 

av Propofol minskade och användningen av Midazolam ökade från 2011 till 2015.  

 

Slutsats: Studien visar att användningen av validerade smärtskattningsinstrument har ökat 

och läkemedelsstrategierna har förändrats till viss del på ett brännskadecentrum i 

Mellansverige åren 2011 och 2015. 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

Key words: Burns, pediatric, pain management 

 

Introduction: A burn injury is a result of energy transferred to the skin and the underlying 

tissue which provides a tissue injury. Of those hospitalized for burns, children are the largest 

group. The pain may be severe during procedures such as dressing wounds and wound 

cleansing. International guidelines regarding pain and pain management has led to 

improvements to assess and manage procedural pain.  

Aim: To identify if pain assessment instruments were used and if so, what kind of instrument 

was used by the attending nurse, at a burn center treating scalded children (less than 18 years 

old), in year 2011 and year 2015. The purpose was also to identify what form of analgesic and 

sedative drugs were used in the days around the first cleansing and dressing procedures of 

scalded children (less than 18 years old), in year 2011 and year 2015. 

  

Methods: Descriptive retrospective study, quantitative data collection through journal 

records. 

  

Results: The results of the journal review at the burn center shows that the nurses did not use 

validated pain measurement instruments to the same extent in 2011 compared to 2015. The 

most commonly used analgesic drugs were in both years Paracetamol and Morphine. 

Ketamine was used more frequently as a painkiller in 2015. The use of sedative drugs 

consisted mostly of Propofol and Midazolam. In comparing one sees that the use of Propofol 

decreased and Midazolam increased from 2011 to 2015.    

 

Conclusion: The study shows that the use of validated pain measurement instruments has 

increased and drug strategies have changed to some extent in the given case in a burn center 

in central Sweden from year 2011 and 2015.  
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Ordlista 

Bieri - smärtskattningsskala för små barn, ansiktsskala 

CODEX - samling av regler och riktlinjer för forskning 

FLACC - smärtskattningsskala, Face, Legs, Arms, Cry, Consolability  

IASP - International Association for the Study of Pain 

NOBAB - Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 

NRS - smärtskattingsskala, numerisk 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 

VAS - smärtskattningsskala,Visuell Analog Skala 

WHO - World Health Organisation 
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BAKGRUND 

En brännskada är ett resultat av överförd energi till huden och den underliggande vävnaden 

vilket ger en vävnadsskada. Skadan kan uppkomma på grund av öppen eld, varma vätskor, 

ånga, kontakt med heta föremål, elektrisk ström, exponering av kemikalier eller radioaktiv 

strålning. För att få en lyckad behandling av en brännskada är det viktigt att starta en korrekt 

behandling av brännskadan så fort som möjligt (Prieto, Acha, Gomez-Cia, Fondon, & 

Serrano, 2011; Sjöberg & Östrup, 2002). 

 

Hudens uppbyggnad och bedömning av brännskadans omfattning 

Hudens normala funktion är; att vara ett skydd mot infektioner, en vattenbarriär, hjälpa till 

med reglering av kroppstemperaturen, ett känselorgan och även vara en kontaktyta mot 

omgivningen. Dessa funktioner är viktiga att ta hänsyn till i behandling av en brännskadad 

patient då hudens normala skyddsbarriär skadas och funktionen då blir försämrad. Vid 

bedömning av en brännskada bestäms svårighetsgraden huvudsakligen av skadans utbredning 

och djup. Hur djup brännskadan blir beror på temperaturen av det som skadar huden, tiden 

som värmeexponeringen pågår samt hudens tjocklek. Barn och äldre har tunnare hud och 

därför får de ofta djupare brännskador vid samma typ av värmeexponering som en vuxen. 

Andra faktorer som beaktas och som kan påverka behandlingen är förekomsten av andra 

sjukdomar och brännskador som omfattar ansikte, andningsvägar, händer, fötter och genitalia. 

(Sjöberg & Östrup, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hudens anatomiska lager (Landstinget Dalarna, 2016).  
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Brännskadans djup 

Brännskadesåren bedöms både till djup och utbredning. En ytlig brännskada omfattar endast 

epidermis. Huden är kraftigt rodnad, smärtande och hypersensitiv. Blåsbildning förekommer 

inte. Det typiska traumat är överdriven solning. Inom 3–4 dagar stöts det skadade epitelet av 

och ersätts av nybildade keratinocyter, oftast utan ärrbildning (Sommar & Huss, 2008). 

Delhudsbrännskadan delas in i ytlig och djup skada. Den ytliga delhudsbrännskadan sträcker 

sig ner till den papillära dermis och kännetecknas av blåsbildning. Blåsorna kan ses från några 

timmar efter skadan upp till dag två efter skadan. Sårytan under blåsorna är hypersensibel, 

rosa och fuktig. Den kapillära återfyllnaden är intakt likaså känseln. Skadorna läker inom 

några veckor och ger inte någon ärrbildning. Hos den djupa delhudsskadan finns både hela 

blåsor och trasiga blåsor. Den brännskadade huden är initialt spräcklig, marmorerad 

rosavit/rödbrun till ytan med nedsatt känsel och dålig kapillär återfyllnad. Huden visar efter 

någon dag en mer vitaktig yta som är relativt torr. Denna skada tar lång tid att läka och kan 

endast läka från kanterna där det finns intakta hudceller (Sjöberg & Östrup, 2002). 

Fullhudsbrännskadan omfattar hela den ytliga huden och delhuden ner till fettvävnaden. 

Huden uppvisar ett vitgulbrunt läderlikt utseende. Känsel, nerver och kapillärer är förstörda 

och sårytan saknar kapillär återfyllnad och känsel. Det kan till en början vara svårt att bedöma 

om brännskadan är djup delhusskada eller en fullhudsbrännskada (Sjöberg & Östrup, 2002). 

 

Brännskadans utbredning 

Utbredningen av brännskadan anges i procent av den totala kroppsytan, Total Body Surface 

Area-burned (TBSA-b). Brännskadan bedöms med hjälp av en brännskadeschablon som tar 

upp beräkningar i procent kroppsyta både för barn och vuxna. Brännskadeschablonen (Lund 

& Browder, 1944) som ofta används ses på (Bilaga 5). Den initiala och snabbaste metoden för 

att bedöma en brännskada är den så kallade nio procentsregeln, se figur 2, som innebär att 

kroppen hos en vuxen människa är indelade i hudytor som är multipler om nio procent. Barn 

under tio år har andra kroppsproportioner där huvudet är större medan de nedre extremiteterna 

är mindre (Sjöberg & Östrup, 2002; Sommar & Huss, 2008).  
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Figur 2: Schematisk bild av nio procentsregeln, vuxen och barn (American Burn Association, 

2016). 

Epidemiologi/Incidens 

Det uppskattas idag att ca 0,4 % av Skandinaviens befolkning årligen söker sjukvård för 

brännskador vilket innebär ca 40 000 personer i Sverige. Uppskattningen baseras på alla 

nivåer av brännskador och de stora flertalet är av mindre allvarlig karaktär (A. Jonsson, Huss, 

Svee, & Sjoberg, 2016). 

 

Åkerlund, Huss, och Sjöberg (2007) genomförde en registerstudie där samtliga brännskadade 

patienter ingick som vårdats på svenska sjukhus mellan åren 1987-2004. Där framkom att 24 

538 patienter vårdades på sjukhus med diagnosen brännskada vilket i snitt innebär 1363 

patienter per år. Åren 2000-2004 var det lägst antal patienter som vårdades inlagda på sjukhus 

för brännskada och 1987 var det år det vårdades flest patienter inlagda på sjukhus för sina 

brännskador. Av de som vårdades på sjukhus för sina brännskador var barn mellan 0-4 år den 

största gruppen utgörande hela 27 % av det undersökande materialet i Sverige mellan 1987-

2004. Fördelningen av övriga åldersgrupperna av barn var 5-9 år med 4,5 %, 10-14 år med 4,6 

% och 15-19 år med 5,9 % av det undersökande materialet (Åkerlund et al., 2007).  

 

Den största anledningen till att barn läggs in på sjukhus är att de drabbats av skållskador vilka 

oftast är av lindrigare karaktär. Vidare visar Jonsson med flera. (2016) att antalet patienter 

som vårdades på sjukhus i Sverige för sin brännskada minskade genom åren liksom antalet 

dödsfall på grund av brännskadan (A. Jonsson et al., 2016). 

 

Handläggning av patienter med ny skållbrännskada 

Akut omhändertagande och behandling 

När en patient anländer till ett brännskadecentrum är den initiala livsuppehållande 

behandlingen intravenös vätska. Läckage av vätska från de brännskadade områdena gör att 
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vätskan från blodbanan förflyttar sig till det interstitiella rummet och det gör att patienten blir 

dehydrerad. För att kunna ge rätt mängd vätska behöver omfattningen av brännskadeytan och 

djupet av skadan bedömas. Därför tvättas såren rena från blåsor, sot och smuts. Denna 

procedur är mycket smärtsam och patienten behöver smärtlindras och många gånger sövas 

ned för att det skall kunna genomföras (Sjöberg & Östrup, 2002; Sommar & Huss, 2008). 

Vid ytliga skador, som kan läka spontant, är målet att säkra optimala läkningsbetingelser 

vilket innebär en fuktig miljö utan infektion (Fredén, Gerdin, Huss, Low, & Willebrand, 

2011). 

 

Smärta   

Smärta är ett varningssystem i kroppen som utlöses när den har blivit utsatt för vävnadsskada 

eller sjukdom. Nociceptiv smärta uppkommer vid vävnadsskada och neuropatisk smärta 

uppkommer när själva nerven/nervbanan är skadad. Det finns ytterligare två 

smärtmekanismer; psykogen smärta som uppkommer av psykiatriska sjukdomar och 

idiopatisk smärta där den bakomliggande mekanismen inte är känd (Karlsten, 2014). 

International Association for the Study of Pain (IASP) har följande definition på smärta: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse uppkommen av vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada”. Smärta är en personlig upplevelse som inte kan 

påvisas eller uteslutas med objektiva metoder. Det kan upplevas som kränkande av 

patienterna om deras smärta blir ifrågasatt (Läkemedelsverket, 2014). 

Smärta är ett multidimensionellt fenomen med sensoriska, fysiologiska, kognitiva, affektiva, 

beteendemässiga och andliga komponenter. En optimal smärtbehandling börjar med korrekt 

och noggrann smärtbedömning (Loeser & Melzack, 1999; Tracey, 2008; World Health 

Organization, 2012a). 

I samband med smärta finns ofta ångest med och hindrar patientens copingstrategier och 

förmåga att hantera smärta. Ångest kan ge känslor av oro, nervositet, spänning, rädsla, 

åtföljande av fysiska förnimmelser och påverkar även personens subjektiva uppfattning 

(Vera-Villarroel et al., 2010). 

 

Smärta vid brännskador 

Richardson och Mustard (2009) och Yuxiang med flera. (2012) betonar särskilt vikten av 

personalens medvetenhet beträffande en god smärtlindring till brännskadade. Dessa studier 

visade att en relevant utbildning i smärta och smärtlindring vid brännskador för 
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vårdgivare, patienter samt deras anhöriga är nödvändig för att kunna ge en god vård. Det 

grundläggande målet är att smärtlindring skall ske med en hög klinisk prioritet. Att ha 

riktlinjer för smärtlindring till brännskadepatienten och ett multidisciplinärt team bestående av 

läkare, sjuksköterskor, psykologer och narkosläkare var viktiga resultat som framkom i 

studierna. Personalen bör ha kunskap om alla tillgängliga alternativ gällande smärtskattning 

och smärtlindring av brännskadade patienter. Bra smärtlindring för den enskilde patienten är 

beroende av bedömning av smärta och att smärtlindring titreras snabbt till effekt samt 

regelbunden utvärdering av smärta. 

 

Akut smärta vid en brännskada kännetecknas som en nocicpetiv smärta. Vid ett 

brännskadetrauma uppstår en vävnadsskada och en inflammatorisk process startar. 

Retbarheten ökar centralt och segmentella reflexer ger en ökad muskeltonus. 

Smärtupplevelsen kan vara ökad i flera dagar efter ett brännskadetrauma och även efter 

operativa ingrepp (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

Bakgrundssmärta är också orsakat av traumat i själva brännskadesåret. Det är en 

bakomliggande närvarande smärta som finns så länge såret existerar. Den minskar i intensitet 

med tiden (Choiniere, Melzack, Rondeau, Girard, & Paquin, 1989; C. E. Jonsson, Holmsten, 

Dahlstrom, & Jonsson, 1998).  

 

Procedursmärtan är både den mest intensiva smärtan och den vanligaste typen av smärta 

inom brännskadevården. Den kopplas samman med ångest vilket hindrar förmågan att tåla 

smärta. Ångest inför smärtsamma procedurer som vid omläggning av skållbrännskada 

påverkar barnets subjektiva upplevelse vilket ökar barnets oro, rädsla och spänning (Brown, 

Rodger, Ware, Kimble, & Cuttle, 2012). Procedursmärta vid vård av barn är omtalat i 

forskningsstudier. Det läggs stor vikt vid barnets psykologiska förutsättningar där 

psykologiska faktorer påverkar hur ett barn responderar på procedurrelaterad smärta. Faktorer 

värderas som barnets nivå av rädsla, coping (barnets förmåga att hantera en procedur vilket 

medför rädsla och obehag) och barnets temperament. Det är vanligt under barnaåren att känna 

rädsla för smärtsamma procedurer. Rädslan för procedursmärta hos barnet beror på barnets 

egen upplevda erfarenhet eller den aktuella situationen där bemötande även spelar en stor roll 

(Wiwe Lipsker, 2014). 
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Barn och smärta 

Barn som ligger på sjukhus genomgår ofta upprepade smärtsamma procedurer. Associationen 

mellan smärta och negativa fysiologiska, emotionella och psykologiska konsekvenser är 

välkänt. Utvecklingen av internationella smärtriktlinjer, smärtbedömning och smärtlindring 

har lett till förbättringar inom bedömning och hantering av procedursmärta. Då det är omöjligt 

att helt eliminera smärta bland inneliggande barn, är effektiv smärtlindring avgörande för att 

kunna vårda barnen (Stevens et al., 2011).  

 

Barnets oförmåga att kommunicera och uttrycka vad som är obehagligt kan leda till att den 

som vårdar barnet bemöter barnet med en viss skepsis. Ett barns personlighet, kulturella 

förväntan och föräldrarnas medverkan ger grunden för barnets respons på smärtfulla 

händelser. Dessa faktorer är viktiga att ta med i beräkningen när barnet utsätts för 

smärtsamma procedurer (Cieslak & Foglia, 1997). 

 

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) har 

riktlinjer för vård av barn vilka innefattar att barn skall läggas in på sjukhus då den 

nödvändiga behandlingen och omvårdnaden inte kan utföras i hem eller i öppen vård. 

Föräldrarna skall få hjälp och uppmuntran att stanna med sitt barn på sjukhuset under 

vårdtiden och har rätt att få information om sjukdom, behandling och vidare vård på ett enkelt 

sätt. Föräldrar och barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i beslut gällande behandling och 

vård av barnet. Barnet skall bemötas med respekt, förståelse och integritet (NOBAB, 2016). 

Smärtbedömningsprocessen involverar både barnet, föräldrarna och vårdaren. 

Smärtutvärdering bör integreras i all klinisk vård. Hur ett barn uppfattar smärta är ett resultat 

av biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och andliga faktorer. Därför behöver en 

övergripande strategi för smärtbedömning finnas i kliniken (World Health Organization, 

2012a). 

 

Smärtskattningsinstrument för barn 

En smärtbedömning behöver utföras för att kunna behandla smärta och lindra onödigt lidande. 

För att möjliggöra en effektiv utvärdering av olika smärtlindringstrategier skall mätningar 

regelbundet utföras under hela sjukdomsförloppet. I åldern noll till tre år och hos barn med 

funktionsnedsättning används beteendeskalor där man tittar på ljud, rörelsemönster och 

fysiologiska förändringar hos barnet. Ett exempel på beteendeskala är FLACC-skalan. För de 
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barn som är i åldrarna fyra till sex år används med fördel ett självskattningsinstrument såsom 

Poker Chip Tool där barnet får markera sin smärtupplevelse med marker på en fyrgradig skala 

där en mark är lite smärta och fyra är högsta smärta. Barn från fyra år kan använda en 

ansiktsskala, t.ex. Bieri. Barn över tio år kan använda numerisk skattningsskala NRS- eller 

VAS (Lindeberg & Holm, 2014; Merkel, Voepel-Lewis, & Malviya, 2002). 

 

Smärtlindring och sederingsstrategi för skållbrännskadade barn 

Smärtorna kan vara stora under såromläggning och sårrengöring. Dessa procedurer är ofta 

mer smärtsamma än den ursprungliga brännskadesmärtan. En obehandlad smärta i 

kombination med behandling och posttraumatiskt stressyndrom ger ofta ytterligare 

upptrappning av smärta och ökad ångest. Detta kan förvärra smärtupplevelsen under 

kommande behandlingar (Barr et al., 2013). 

 

Ett bra smärtstillande läkemedel är paracetamol. Det har både anti-pyretiska och 

opioidsparande egenskaper och kan med fördel användas i farmakologisk behandling av både 

barn och vuxna brännskadepatienter (Richardson & Mustard, 2009). 

Ipren tillhör gruppen icke steroida antiflogistika med det generiska namnet ibuprofen. Det har 

en antiinflammatoriskt, smärtstillande och febernedsättande effekt. Citodon innehåller de 

aktiva substanserna paracetamol och kodein vilka tillsammans gör att den smärtstillande 

effekten blir större än enbart med paracetamol då kodein metaboliseras av ett leverenzym till 

morfin (Läkemedelsindustriföreningen, 2013). 

Opioidanalgetika (förstahandsval är Morfin) är basen i smärtlindring till både barn och vuxna 

brännskadepatienter (Richardson & Mustard, 2009; Saxe et al., 2001). 

Ketamin - ger analgesi och har agonistiska egenskaper som ger en additativ effekt vid 

användning av opioider. Den ger i låg dos smärtlindring genom att den blockerar receptorer 

som aktiveras vid nervskada och smärtstimulering. Ketaminet minskar smärtsignalen vid 

långvarig och neuropatisk smärta och administreras både till barn och vuxna (Rhodin, 2014). 

Lustgas – dikväveoxid används mycket inom tandkirurgiområdet men har på senare år även 

börjat användas mer för behandling av kortvariga smärttillstånd till både barn och vuxna. 

Lustgas administreras vid omläggningar av sår med lätt till medelkraftig smärta där snabb 

effekt och snabbt avlägsnande av den sederande effekten önskas 

(Läkemedelsindustriföreningen, 2013; Rhodin, 2014). 
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Sedering i form av narkos med infusion/injektion av det kortidsverkande läkemedlet Propofol 

kan vara nödvändigt om endast smärtlindring inte är tillräckligt. Midazolam är ett 

kortverkande sömninducerande läkemedel som administreras för att uppnå sedering innan och 

under ingrepp, exempelvis vid omläggningar. Det brukar ofta administreras vid samtidig 

användning av Ketamin för att minska risken för hallucinationer 

(Läkemedelsindustriföreningen, 2013; Rhodin, 2014). 

 

Teoretiskt ramverk 

Att ha en brännskada med öppna sår och smärtproblematik vid omvårdnad innebär ett fysiskt 

och psykiskt lidande. Enligt omvårdnadsteoretiker Katie Eriksson (1994) finns det tre olika 

former av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Det lidande som upplevs i 

relation till sjukdom och behandling benämns som sjukdomslidande. När man har ont och 

lider koncentreras patientens fokus runt detta. Då är det är svårt att relatera till andra saker i 

omgivningen.  Lidandet förnims kroppsligt men är sällan enbart fysiskt utan den upplevs av 

människan också som själsligt och andligt. Lidande i samband med sjukdom och brännskada 

är multidimensionellt och multifaktoriellt. I enlighet med Erikssons teori finns det flera 

dimensioner i lidandet. Att som vårdare orsaka lidande kan ses som en kunskapsbrist och/eller 

oförståelse att sätta sig in i patientens situation. Livslidandet grundar sig både på vilken 

bakgrund och liv som patienten har levt innan sin sjukdom/skada och hur livet förändrar sig 

efteråt. Målet för vården och omvårdnaden skall alltid vara att minska eller helt ta bort 

lidandet (Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering 

Enligt WHOs riktlinjer för smärta hos barn skall smärtbedömning och behandling ständigt 

utvärderas (World Health Organization, 2012b). Behandling av de skållbrännskadade såren är 

förenat med smärta och lidande. Smärtskattning är en förutsättning och nödvändighet för god 

omvårdnad och behandling. Inom brännskadevården är det viktigt att smärtbedömning och 

smärtlindring/sedering utförs i den dagliga vården av skållbrännskadade barn. Det är 

angeläget att kunskap och medvetenhet om att arbeta med smärtskattningsinstrument finns 

hos sjuksköterskorna och därför ämnade vi studera och göra en jämförelse mellan år 2011 och 

2015. 
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Syfte 

Syftet med studien var att på ett brännskadecentrum identifiera om smärtskattningsinstrument 

har använts och i sådana fall vilka som har använts av den vårdande sjuksköterskan dagarna 

kring den första omläggningen av skållbrännskadade barn < 18 år, år 2011 respektive år 2015. 

Utöver detta var syftet även att kartlägga vilken form av smärtstillande och sederande 

läkemedel som använts dagarna kring den första omläggningen av skållbrännskadade barn < 

18 år, år 2011 respektive år 2015. 

 

Frågeställningar 

I vilken utsträckning användes smärtskattningsinstrument av den vårdande sjuksköterskan vid 

omläggningar av skållbrännskadade barn, åren 2011 respektive 2015? 

 

Vilka/vilket smärtskattningsinstrument användes av den vårdande sjuksköterskan dagarna 

kring den första omläggningen av skållbrännskadade barn, åren 2011 respektive 2015? 

 

Vilken form av smärtstillande och sederande läkemedel har använts dagarna kring den första 

omläggningen av skållbrännskadade barn, åren 2011 respektive 2015? 

METOD 

Design  

En deskriptiv retrospektiv kvantitativ datainsamlingsstudie via journaler har utförts. Variabler 

som smärtskattningsinstrument och smärtlindringsstrategi har studerats och jämförts (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Urval  

Studiepopulationen omfattar patienter i åldrarna 0-18 år vid olyckstillfället, remitterade för 

brännskadevård till ett brännskadecentrum i Mellansverige med en skållbrännskada under 

åren 2011 och 2015. Exklusionskriterier var patienter med brännskador orsakade av eld, 

elektricitet eller kemisk brännskada.  

 

Datainsamlingsmetod 

Under journalgranskningen samlades följande information in: kön, ålder, TBSA-b, om 

patienten varit inneliggande och/eller besökt mottagning. Patienterna avidentifierades och 
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ersattes med en studiekod vid datainsamlingen och koden behölls genom databearbetningen. 

Endast författarna har haft tillgång till kodlistan som var inlåst i separat skåp. Information om 

smärtskattningsinstrument användes och vilka validerade instrument som användes samlades 

också in. Författarna tittade även efter vilken smärtlindringsstrategi i form av läkemedel som 

hade använts. Författarna utformade en specifik journalgranskningsmall för denna studie 

(Bilaga 1). 

 

Tillvägagångssätt 

En ansökan om granskning av journaler inhämtades via sjukhusets FoU verksamhet, liksom 

tillstånd från verksamhetschef för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete. 

Därefter genomfördes en journalgranskning av patientjournaler på ett brännskadecentrum i 

Mellansverige avseende skållbrännskadade barn vilka var i åldrarna 0–18 år vid 

olyckstillfället. På det aktuella brännskadecentrum finns det tre enheter som tar hand 

om skållbrännskadade barn. Enheterna innefattar dels en brännskademottagning och inne på 

själva avdelningen finns intermediärs vårds- och intensivvårdsplatser. Där arbetar både 

allmänsjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor 

Diagnoskodlistor inhämtades av en klassifikationskoordinator på det aktuella sjukhusets 

administration. En lista för respektive år erhölls och granskades utifrån valda inklusions- och 

exklusionskriterier. De skållbrännskadade barnen var totalt 46 barn år 2011 och 73 barn år 

2015. Ett slumpmässigt urval av 30 barn från respektive grupp, 2011 och 2015 genomfördes. 

Granskningen genomfördes systematiskt med kontroll av dokumentationen på enheten från 

inläggningstillfället, genomläsning av gamla övervakningslistor och om behov fanns även 

läkemedelslistor. De olika variablerna fördes över till en journalgranskningsmall (Bilaga 1). 

De första 15 patientjournalerna granskades av författarna tillsammans för att säkerställa att 

bedömningen gjordes likvärdigt.  

 

Etiska överväganden 

Som forskare bär man det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och 

moraliskt acceptabel. Forskningsetisk eftertanke bör vara en naturlig del av forskarens arbete.  

Helsingforsdeklarationens etiska regler för forskning på människor förespråkar att ett 

informerat samtycke skall finnas innan patienten inkluderas i studien. Etikprövningslagens 

definition av begreppet forskning har ändrats på senare år för att tydliggöra vilka aktiviteter 

som bör etikprövas. Forskning definieras efter 2008 som vetenskapligt experimentellt eller 
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teoretiskt arbete där man inhämtar ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. 

Högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå innefattas inte av denna lag (CODEX, 

2016). Det var nödvändigt att få tillstånd från ansvarig verksamhetschef vilket även har 

inhämtats. Ingen patient kommer att komma till skada då studien är en retrospektiv 

journalgranskning med avidentifiering vilket gör att riskerna att komma till skada för den 

enskilda personen minimeras. Resultaten i denna studie redovisas på statistisk gruppnivå.  

 

Bearbetning och analys 

Materialet som samlades in i journalgranskningen bearbetades med deskriptiv statistik. För att 

analysera skillnader mellan grupperna, för att säkerställa om de var signifikanta eller inte 

avseende kontinuerliga variabler användes Mann-Whitney U-test vilket är ett icke- 

parametriskt test då variablerna inte var normalfördelade. Vid skillnader mellan grupper med 

dikotoma variabler användes Chi- två test som är ett icke parametriskt test. Signifikansnivån 

har lagts på p= <0,05 (Ejlertsson, 2012). Resultatet redovisades deskriptivt både i löpande text 

och i figurer. Resultatet har delvis analyserats statistiskt med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS 23, Statistical Package for the Social Sciences, IBM, Somers, NY, USA.  

RESULTAT 

Av de 30 patienter som slumpmässigt valdes ut från år 2011 var 16 inneliggande på någon av 

enheterna tillhörande brännskadecentrum. Sjutton patienter hade besökt mottagningen. Tre av 

dessa patienter hade vistats både på mottagning och varit inneliggande i samband med sin 

första omläggning. Av de 30 patienterna år 2011 var 19 pojkar och 11 flickor. Medelåldern 

var 3,2 år (1-13 år). Medel TBSA-b var 6,5 % (0,5-28 %).  

Under år 2015 var 21 av barnen inneliggande och 12 besökte mottagningen. Tre av dessa hade 

dessutom varit både inneliggande och på mottagningsbesök. Pojkarna var 19 till antalet och 

flickor var 11. Medelåldern var 3,5 år (1-14 år). Medel TBSA-b var 8,0 % (0,2-28 %).  

Det fanns inga skillnader mellan grupperna 2011 och 2015 avseende antal inneliggande 

vårdtillfällen (df=1; t=1,76 x 2; p=0,29) eller antal mottagningsbesök (df=1; t=1,07 x 2; 

p=0,44). Inga signifikanta skillnader förelåg mellan grupperna gällande ålder (df=1; z=-0,6; 

p=0,55) eller procent brännskada yta (df=1; z=92; p=0,35).  
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Smärtskattningsinstrument  

Användes smärtskattningsinstrument av den vårdande sjuksköterskan vid omläggningar av 

skållbrännskadade barn, åren 2011 respektive 2015? 

 

År 2011 framkom att sjuksköterskorna sällan dokumenterade smärta med hjälp av validerade 

smärtskattningsinstrument. Åtta av 30 patienter hade år 2011 bedömts med 

smärtskattningsinstrument. Under år 2015 användes smärtskattningsinstrument i 25 av 30 fall, 

se figur 3. Användandet av smärtskattningsinstrument skiljde sig signifikant åt mellan år 2011 

och 2015 (df=1; t=15,02; p<0,001). 

 

 

Figur 3: Antal smärtskattningsinstrument använda år 2011 och 2015. 

 

Vilka/vilket smärtskattningsinstrument användes av den vårdande sjuksköterskan dagarna 

kring den första omläggningen av skållbrännskadade barn, åren 2011 respektive 2015? 

 

År 2011 använde den vårdande sjuksköterskan ansiktsskalan Bieri vid två tillfällen samt 

beteendeskalan FLACC vid sex tillfällen. Däremot fanns det ingen dokumentation om 

smärtskattning genomförts med VAS under 2011. De smärtskattningsinstrument som 

användes mest under 2015 var beteendeskalan FLACC i 19 tillfällen och VAS vid sex 

tillfällen.  
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Figur 4: Användandet av olika smärtskattningsinstrument. 

Bieri- ansiktsskala, FLACC- beteendeskala, VAS- Visuell Analog Skala.  

 

Smärtlindring och sederingsstrategi 

Vilken form av smärtstillande och sederande läkemedel har använts dagarna kring den första 

omläggningen av skållbrännskadade barn, åren 2011 respektive 2015? 

Smärtlindringsstrategi i form av läkemedel bestod under 2011 till större delen av Paracetamol 

och Morfin. Även Propofol användes vid relativt många omläggningar som sedering. Mindre 

använt var Ketamin och minst användes Ipren, Fentanyl, Midazolam och Citodon, se figur 5. 

År 2015 var smärtlindringsstrategin i form av läkemedel fortsatt Paracetamol och Morfin. 

Ketamin och Midazolam användes ofta 2015 jämfört med 2011 och förbrukningen av 

Propofol hade minskat. Fentanyl användes lika sällan som år 2011 och Citodon användes inte 

alls i undersökningsgruppen. Lustgas hade tillkommit som smärtstillande läkemedel under 

2015 vid två omläggningar, se figur 5. Det fanns inga statistiska skillnader (chi-två test för 

varje läkemedel) i användandet av läkemedel mellan grupperna 2011 och 2015. Det fanns inte 

heller några skillnader mellan flickor och pojkar. 
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2015 0 19 6
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Figur 5: Läkemedel använda i samband med första omläggningen av skållbrännskadade barn. 

 

Under 2015 fanns det även dokumenterat att det använts någon form av avledning, såsom 

såpbubblor eller lek med gosedjur, som smärtlindringsstrategi i samband med utförd 

smärtbedömning. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

 

Utifrån den empiri som är presenterad i studien kan vi konstatera att 

smärtskattningsinstrument inte dokumenterades av sjuksköterskorna i samma utsträckning år 

2011 jämfört med 2015. Utmärkande är att resultatet visar en markant ökning av 

användningen av validerade smärtskattningsinstrument från 2011 till 2015. 

Rekommendationerna är att använda sig av validerade smärtskattningsinstrument (Brantberg 

& Allvin, 2014; Schmitter, List, & Wirz, 2013). 

 

Att skatta smärta hos barn är många gånger en stor utmaning för sjuksköterskan. Regelbunden 

smärtskattning och dokumentation är första steget till en bra smärtbehandling av de 

brännskadade barnen. Smärtskattningen kan ta tid och är komplex då varje individ är unik och 

därför reagerar olika på smärta (Simons & Macdonald, 2004). En del barn kan vara mer 

svårtolkade än andra vilket kan ge risk för underbehandling av barnets smärta. Där kan 
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sjuksköterskan ta hjälp av föräldrarna för att få en rättvis smärtskattning. Föräldrarna känner 

sitt barn bäst och vet hur barnet brukar reagera på smärta (Merkel & Malviya, 2000). 

I flera journaler kunde det utläsas att patienterna haft ont och fått smärtbehandling i form av 

något läkemedel med god effekt. Däremot saknades smärtskattningen med hjälp av validerade 

smärtsskattningsskalor. 

Journalgranskningen visade att de mest använda smärtskattningsskalorna till barnen 

var beteendeskalan FLACC och den numeriska skalan VAS. Validerade 

smärtsskattningsskalor användes i betydligt större utsträckning 2015. Bedömning av smärta 

genomförs oftast av den vårdande sjuksköterskan som arbetar närmast patienten. Det är en av 

sjuksköterskans främsta omvårdnaduppgifter att bedöma och eliminera risken för 

komplikationer av smärta. Vidare skall sjuksköterskan ta initiativ till och vidta åtgärder för att 

främja hälsa och förebygga uppkomsten av smärta enligt Riksföreningen mot Smärta och 

Svensk sjuksköterskeförening (2002). 

Det har visat sig i en studie att det hos sjuksköterskor ibland saknas adekvat grundkunskap 

i behandling av smärta. Studien påtalar att avsaknaden av grundkunskaper kan medföra 

svårigheter att göra en adekvat analys av smärtan vilket i sin tur leder till en dålig 

smärtbehandling av patienten (Grant, Ferrell, Hanson, Sun, & Uman, 2011). 

I en studie av Singleton, Preston, och Cochran (2015) presenteras resultatet av en 

undersökning som bland annat omfattar strategin kring smärtlindring och sedering för barn 

som ligger inlagda på en intensivvårdsavdelning. Där diskuteras vikten av att anpassa 

smärtlindring och sedering till de svårt sjuka barnen då många av de läkemedel som används 

för smärtlindring och sedering till barn har speciella effekter och varningar när de 

administreras till barn. Att anpassa smärtlindring och sedering till barn stödjer än mer tidigare 

forskning kring smärtlindring till barn som skall genomgå smärtsamma procedurer.  

 

De mest använda smärtstillande läkemedlen var under båda åren Paracetamol och Morfin men 

även Ketamin som under 2015 användes mer frekvent som smärtstillande. Lustgas tillkom 

som smärtstillande för de skållbrännskadade barnen under 2015. Som sedering användes 

oftast Propofol och Midazolam. Vid jämförelsen mellan åren ser man att användningen 

av Propofol minskade och Midazolam ökade från 2011 till 2015.  Kombinationen av 

läkemedlen Ketamin och Midazolam är vanligt förekommande då Ketamin kan ge både 

mardrömmar och hallucinationer om det administreras ensamt (Sandin, 2000). De 
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tillsammans ger både effektiv och kortvarig smärtlindring samt amnesi under en omläggning. 

Läkemedelskombinationen med Midazolam och Ketamin är till stor fördel även för de 

skållbrännskadade barnen då de kan bo hemma och komma till sjukhuset för sårvård av 

sin skållbrännskada under några timmar för att sedan gå hem igen. Ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är detta mer lönsamt. Vårdkostnaden blir lägre när brännskadepatienten inte är 

inneliggande vilket bland annat framgick i en studie av Gore (1997).  

 

Enligt F. Huss (personlig kommunikation, 20 maj 2016), förändrades mottagningsverksamhet 

och rutiner på aktuellt brännskadecentrum efter att enheten fick rikssjukvårdsuppdrag och 

flyttade till nya lokaler. Då anställdes både allmänsjuksköterskor, en 

mottagningssjuksköterska och ett antal anestesisjuksköterskor. Det innebar en mer säker och 

strukturerad omvårdnad med smärtskattning och smärtlindring/sedering av de 

skållbrännskadade barnen. Med anestesisjuksköterskorna öppnades även möjligheten upp för 

att införa lustgas som smärtstillande läkemedel. 

 

Resultatet visar att smärtlindrings- och sederingstrategi har förändrats när man jämför de två 

studerade åren. Läkemedel är till en del utbytta till andra och djupare nedsövningar 

utförs inte lika ofta 2015 som de gjordes 2011. Vid ett flertal tillfällen uppmärksammades i 

journalerna att några av patienterna hade haft ont och att smärtlindring var givet med god 

effekt. Avledning, vilket uppkom som bifynd i vår studie, kan istället för smärtlindring med 

läkemedel ha god effekt på barnen vilket stöds av det Staphorst, Hunfeld, van de Vathorst, 

Passchier, och van Goudoever (2015) kom fram till i sin studie. Där kom barnen själva med 

förslag såsom film eller att lyssna på musik för att reducera smärta och stress vid smärtsamma 

procedurer. 

 

Forskning visar att smärta skapar stort lidande (Wiwe Lipsker, 2014). En god utbildning och 

kunskap kring smärta kan generera en bra struktur och planering för smärtskattning och 

smärtlindringsstrategier av den vårdande sjuksköterskan. Detta i sin tur kan hjälpa till att 

eliminera både den fysiska smärtan/lidandet och stressen i omläggningssituationen. Bra 

planerad omvårdnad för patienten kan ge en kortare vårdtid och minska patientens både vård-, 

sjukdoms- och livslidande. Erfarenheten från sjukhusvistelsen för patienten kan bli en bra 

upplevelse att ta med sig vid nästa vårdtillfälle. Vår studies resultat visar att det alltid är 

aktuellt med smärtskattning och smärtlindring. Det är en grundläggande del i omvårdnad för 

alla sjuksköterskor inom både sluten- och öppenvård. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson 
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menar att målet för omvårdnaden alltid skall vara att minska eller helt eliminera lidandet 

vilket stämmer väl överens med sjuksköterskans omvårdnadsarbete och mål i samband med 

brännskador hos barn (Eriksson, 1994; Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Metoddiskussion 

En deskriptiv retrospektiv kvantitativ datainsamlingsstudie valdes för att genomföra studien 

(Polit & Beck, 2012). Mängden patienter i studien är litet men det minsta antalet grundade sig 

på att år 2011 vårdades det 46 barnpatienter med skållbrännskada vid aktuellt centrum och 

författarna önskade ha en något så när representativ siffra för båda åren. Det begränsade 

urvalet kunde ha förbättrats genom att alla 46 barn från första året valdes och 46 barn valdes 

slumpmässigt ut från de 73 barnen år 2015. Studien hade troligtvis blivit mer tillförlitlig om 

urvalet varit större. Ett större urval ger en större sannolikhet att resultatet är representativt för 

populationen. Den externa validiteten påverkas av det låga antalet i studien. Eftersom antalet 

var litet kan resultatet vara svårt att generalisera, däremot kan det visa på tendenser (Willman, 

Stoltz, & Bahtsevani, 2011).  

 

Vid granskningen uppmärksammades det att noteringar finns i journalerna att patienten hade 

ont och att smärtlindring var givet vid ett flertal tillfällen utan att smärtskattning var utfört. 

Att sjuksköterskor skattar smärta utan instrument har varit det sedvanliga utförandet under 

lång tid. Smärtskattning med ett instrument behöver inte vara det optimala i alla lägen. Dock 

är det ett bra sätt för det blir tydligt dokumenterat att det är utfört vilket gynnar kontinuitet då 

sjuksköterskorna har olika lång erfarenhet i yrket. 

 

Vidare forskning 

Intensiv smärta och ångest som utlöses av brännskador med tillhörande omvårdnadsåtgärder 

och behandling såsom sårvård, är väl beskriven i litteraturen. En icke-farmakologisk 

behandling som till exempel avledningar och distraktioner kan vara en viktig komponent av 

den totala smärthanteringen och kunna användas som ett komplement till farmakologisk 

smärtlindring. Närvaron av föräldrar, musikterapi och andra distraktionstekniker finns för att 

lindra onödigt lidande (Brown et al., 2012; Richardson & Mustard, 2009). I en nyligen startad 

studie av Chester med flera. (2016) kommer det att klarläggas om sjukdomsförloppet kan 
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ändras med hjälp av medicinsk hypnos till barn för att minska smärta, ångest och stress i 

samband med akuta brännskador.  

 

Vidare skulle en enkätundersökning kunna utföras med fokus på smärtupplevelser hos barnen. 

Det vore intressant att analysera inte bara vilken sorts smärtskattningsinstrument som använts 

utan också vad smärtskattningen visade före, under (om möjligt) och efter omläggningen.  

 

Reliabilitet och validitet   

Att i syftet ha med det oprecisa ordvalet ”dagarna kring den första omläggningen” var ett 

medvetet val då vi erfarenhetsmässigt visste att vissa patienter kunde bli aktuella för en direkt 

operation och det därigenom kunde ta flera dagar innan första omläggningen utfördes. Ett 

mätfelsbias kan därför ha uppstått då sättet att ta omhand en ny skållbrännskada kan variera. 

Författarna tror inte detta har påverkat resultaten eftersom vi inte tittade på hur smärtan 

analyserades utan om instrumenten användes. En annan tänkbar bias är att författarna arbetar 

på centrumet och därför kan ha förkunskaper som påverkat datainsamlingen och analysen 

(Kristensson, 2014). 

 

Slutsatser 

Genom detta arbete har författarna fått klarhet om validerade smärtskattningsinstrument har 

använts och vilka läkemedel som har använts av vårdande sjuksköterska. Med denna studie 

kan medvetenheten om vikten av att skatta smärta med hjälp av validerade 

smärtskattningsinstrument på de skållbrännskadade barnen öka. Detta ger en bättre 

uppföljning i omvårdnaden av barnen med mindre smärta och lidande som följd. Arbetet är 

även viktigt för huvudämnet vårdvetenskap inom forskning och praktik. Vi vill kunna sprida 

den kunskap vi nu samlat in för att andra ska kunna ta del av detta och därmed använda 

smärtskattningsinstrumentet i ännu högre utsträckning. 

 

 

 

 



  

20 
 

REFERENSER 

American Burn Association. (2016). Burn Center Referral Criteria. Hämtad 2016-05-05 från 

http://www.ameriburn.org/BurnCenterReferralCriteria.pdf 

Barr, J., Fraser, G. L., Puntillo, K., Ely, E. W., Gelinas, C., Dasta, J. F., . . . Jaeschke, R. 

(2013). Clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and 

delirium in adult patients in the intensive care unit. Crit Care Med, 41(1), 263-306. 

doi: 10.1097/CCM.0b013e3182783b72 

Brantberg, A. & Allvin, R. (2014). Smärtskattningsinstrument: Smärtskattning av akut och 

postoperativ smärta. Hämtad 2016-05-20 från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-

smarta/Smartskattningsinstrument/ 

Brown, N. J., Rodger, S., Ware, R. S., Kimble, R. M. & Cuttle, L. (2012). Efficacy of a 

children's procedural preparation and distraction device on healing in acute burn 

wound care procedures: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 13, 

238. doi: 10.1186/1745-6215-13-238 

Chester, S. J., Stockton, K., De Young, A., Kipping, B., Tyack, Z., Griffin, B., . . . Kimble, R. 

M. (2016). Effectiveness of medical hypnosis for pain reduction and faster wound 

healing in pediatric acute burn injury: study protocol for a randomized controlled trial. 

Trials, 17(1), 223. doi: 10.1186/s13063-016-1346-9 

Choiniere, M., Melzack, R., Rondeau, J., Girard, N. & Paquin, M. J. (1989). The pain of 

burns: characteristics and correlates. J Trauma, 29(11), 1531-1539.  

Cieslak, G. & Foglia, C. (1997). I D. L. Levin & F. C. Morriss (Red.), Essentials of pediatric 

intensive care (2 uppl.). New York: Churchill Livingstone. 

CODEX. (2016, 2016-04-18). Regler och riktlinjer för forskning. Hämtad 2016-04-21 från 

http://codex.vr.se/ 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 



  

21 
 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber utbildning. 

Fredén, F., Gerdin, B., Huss, F., Low, A. & Willebrand, M. (2011). Brännskadekompendium : 

vård av svåra brännskador och andra allvarliga hud- och mjukdelsskador vid 

Brännskadeavdelningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Uppsala: Akademiska 

sjukhuset, Plastkirurgiska kliniken. 

Gore, D. C. (1997). Outcome and cost analysis for outpatient skin grafting. J Trauma, 43(4), 

597-600; discussion 600-592.  

Grant, M., Ferrell, B., Hanson, J., Sun, V. & Uman, G. (2011). The enduring need for the pain 

resource nurse (PRN) training program. J Cancer Educ, 26(4), 598-603. doi: 

10.1007/s13187-011-0268-1 

Jonsson, A., Huss, F., Svee, A. & Sjoberg, F. (2016). Burns in Sweden: Temporal trends 1987 

to 2010. Annals of Fire and Burns Disaster, 28, (Accepted 26 Januari 2016).  

Jonsson, C. E., Holmsten, A., Dahlstrom, L. & Jonsson, K. (1998). Background pain in burn 

patients: routine measurement and recording of pain intensity in a burn unit. Burns, 

24(5), 448-454.  

Karlsten, R. (2014). Smärtfysiologi. I A. Rhodin (Red.), Smärta i klinisk praxis. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

Landstinget Dalarna. (2016). Hudens uppbyggnad. Hämtad 2016-05-05 från 

http://www.ltdalarna.se/For-vardpersonal/For-vardpersonal/Dalarnas-

sarlakningsgrupp/Hudens-uppbyggnad/ 

Lindeberg, S. & Holm, S. (2014). Smärta hos barn och ungdomar. I C. Norrbrink & T. 

Lundeberg (Red.), Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (s. 155-164). Lund: 

Studentlitteratur. 



  

22 
 

Loeser, J. D. & Melzack, R. (1999). Pain: an overview. Lancet, 353(9164), 1607-1609. doi: 

10.1016/s0140-6736(99)01311-2 

Lund, C. & Browder, N. (1944). Estimation of areas of burn. Surg Gynecol Obstet, 79, 352–8.  

Läkemedelsindustriföreningen. (2013). FASS : förteckning över humanläkemedel. Stockholm: 

Läkemedelsindustriföreningen (LIF). 

Läkemedelsverket. (2014). Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket. 

Merkel, S. & Malviya, S. (2000). Pediatric pain, tools, and assessment. J Perianesth Nurs, 

15(6), 408-414.  

Merkel, S., Voepel-Lewis, T. & Malviya, S. (2002). Pain assessment in infants and young 

children: the FLACC scale. Am J Nurs, 102(10), 55-58.  

NOBAB. (2016). NOrdiskt nätverk för BArn och ungas rätt och Behov inom hälso och 

sjukvård. Hämtad 2016-05-05 från 

http://www.nobab.se/images/nobabprodukter/Presentation_Nobabs_standard.pdf 

Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2014). Akut och långvarig smärta. I C. Norrbrink & T. 

Lundeberg (Red.), Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Polit, F. & Beck, C. (2012). Nursing research; Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (9:e uppl.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

Prieto, M. F., Acha, B., Gomez-Cia, T., Fondon, I. & Serrano, C. (2011). A system for 3D 

representation of burns and calculation of burnt skin area. Burns, 37(7), 1233-1240. 

doi: 10.1016/j.burns.2011.05.018 

Rhodin, A. (2014). Läkemedel. I A. Rhodin (Red.), Smärta i klinisk praxis (s. 59-90). Lund: 

Studentlitteratur. 



  

23 
 

Richardson, P. & Mustard, L. (2009). The management of pain in the burns unit. Burns, 35(7), 

921-936. doi: 10.1016/j.burns.2009.03.003 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2012). 

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot intensivvård. Hämtad 2016-05-19 från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk 

sjukskoterskeforening/publikationer svensk 

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/anestesi.och.intensivvard.kompbeskr.pdf 

Riksföreningen mot Smärta & Svensk sjuksköterskeförening. (2002). Kompetensbeskrivning 

för sjuksköterska med specialisering i smärtvård. Hämtad 2016-05-30 från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/smarta.komptensbeskr.pdf  

Sandin, R. (2000). Intravenös anestesi. I M. Halldin & S. Lindahl (Red.), Anestesi (s. 268). 

Stockholm: Liber. 

Saxe, G., Stoddard, F., Courtney, D., Cunningham, K., Chawla, N., Sheridan, R., . . . King, L. 

(2001). Relationship between acute morphine and the course of PTSD in children with 

burns. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 40(8), 915-921. doi: 10.1097/00004583-

200108000-00013 

Schmitter, M., List, T. & Wirz, S. (2013). [The assessment of pain intensity using one-

dimensional scales]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes, 107(4-5), 279-284. doi: 

10.1016/j.zefq.2013.05.008 

Simons, J. M. & Macdonald, L. M. (2004). Pain assessment tools: children's nurses' views. J 

Child Health Care, 8(4), 264-278. doi: 10.1177/1367493504047317 



  

24 
 

Singleton, A., Preston, R. J. & Cochran, A. (2015). Sedation and analgesia for critically ill 

pediatric burn patients: the current state of practice. J Burn Care Res, 36(3), 440-445. 

doi: 10.1097/bcr.0000000000000165 

Sjöberg, F. & Östrup, L. (2002). Brännskador. Stockholm: Liber. 

Sommar, P. & Huss, F. (2008). ABC om brännskador. Läkartidningen, 105(48-49), 3547-

3552.  

Staphorst, M. S., Hunfeld, J. A., van de Vathorst, S., Passchier, J. & van Goudoever, J. B. 

(2015). Children's self reported discomforts as participants in clinical research. Soc Sci 

Med, 142, 154-162. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.08.019 

Stevens, B. J., Abbott, L. K., Yamada, J., Harrison, D., Stinson, J., Taddio, A., . . . Finley, G. 

A. (2011). Epidemiology and management of painful procedures in children in 

Canadian hospitals. CMAJ, 183(7), E403-410. doi: 10.1503/cmaj.101341 

Tracey, I. (2008). Imaging pain. Br J Anaesth, 101(1), 32-39. doi: 10.1093/bja/aen102 

Vera-Villarroel, P., Buela-Casal, G., Zych, I., Cordova-Rubio, N., Celis-Atenas, K., Zepeda, 

L. & Spielberger, C. D. (2010). Chilean experimental version of the State-Trait 

Depression Questionnaire (ST-DEP): State subscale (S-DEP). Psychol Rep, 106(1), 

65-77. doi: 10.2466/pr0.106.1.65-77 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Wiwe Lipsker, C. (2014). Psykologiska aspekter av barns upplevelse vid smärtsamma och 

obehagliga procedurer och vikten av bemötande. Information från Läkemedelsverket, 

3, 29-31.  

World Health Organization. (2012a). WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review 

Committee. Geneva: World Health Organization. 



  

25 
 

World Health Organization. (2012b). WHO guidelines on the pharmacological treatment of 

persisting pain in children with medical illnesses. Geneva, Switzerland: World Health 

Organization. 

Yuxiang, L., Lingjun, Z., Lu, T., Mengjie, L., Xing, M., Fengping, S., . . . Jijun, Z. (2012). 

Burn patients' experience of pain management: a qualitative study. Burns, 38(2), 180-

186. doi: 10.1016/j.burns.2011.09.006 

Åkerlund, E., Huss, F. R. & Sjöberg, F. (2007). Burns in Sweden: an analysis of 24,538 cases 

during the period 1987-2004. Burns, 33(1), 31-36. doi: 10.1016/j.burns.2006.10.002 



  

 

Bilaga 1. Journalgranskningsmall 

 
                                        



  

 

Bilaga 2. Brännskadeschablon  

 

Bilaga 3. Brännskadeschablon  



  

 

 

 

                                 


