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Sammendrag: 

Formål: Å undersøke om EDIN smertescorings instrument er valid, reliabelt og sensitivt i vurdering av pågående 

smerte hos premature barn som får respirasjonsunderstøttende behandling, og å gjøre rede for utfordringer og 

muligheter i vurdering og lindring av smerte. 

Teoretisk forankring: Begrepsdefinisjon med aktuell teori og forskning rundt begrepene smertevurdering, 

smertelindring og pågående smerte i forhold til premature barn. 

Metode: Observasjonsstudie av 33 premature barn. To erfarne spesialsykepleiere utførte i løpet av en åtte timers 

observasjon samtidige EDIN observasjoner etter 66 stell situasjoner. Stell og andre prosedyrer ble i tillegg scoret 

ved hjelp av The Premature Infant Pain Profile (PIPP). Litteratur til refleksjonsoppgaven er samlet via søk i 

aktuelle databaser, og via relevante artikler`s referanselister 

Resultater: Barna i studien hadde en gjennomsnittlig gestasjons alder på 27,1 uker og var i gjennomsnitt 10,8 

dager når observasjonene ble utført. Korrelasjon mellom EDIN og PIPP var r= 0,60 etter første og r=0,57 etter 

andre stell. Inter-rater reliabilitet målt ved The Intraclass Correlation Coeficient var moderat til lav (0,57 - 0,15). 

Innhold i EDIN sammenlignes i oppgaven med innhold i to aktuelle instrument. Det redegjøres for de viktigste 

momentene og prinsippene hva gjelder smertevurdering og smertelindring, og profesjonsetikk, kompetanse hos 

helsepersonell og tverrfaglig samarbeid løftes frem som sentrale aspekter for å gi bedre smertelindring og 

redusere gapet mellom forskning og praksis.   

Konklusjon: Smertescoring via EDIN må være førstevalget i norske nyfødtavdelinger. PIPP bør i tillegg brukes 

for å vurdere prosedyre smerte. For å redusere gapet mellom forskning og praksis, og gi optimal smertelindring, 

må temaet settes på dagsorden, og tverrfaglige, evidensbaserte smerteprotokoller, retningslinjer, flytskjema og 

prosedyrer utarbeides.  
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Abstract:  

Purpose: To investigate if the Norwegian version of the EDIN scale is a valid and sensitive tool for assessing 

prolonged pain and/or discomfort in stable preterm neonates on ventilator support, and to discuss challenges and 

possibilities in pain assessment and pain management. 

Literature review: Literature and research concerning pain assessment, persistent/ chronic pain and pain 

management was examined and current definitions presented. 

Method: Observational study of 33 preterm neonates. Two experienced nurses performed inter-rater EDIN 

observations during 66 nappy change and reposition (NCR) events. Pain scores by the Premature Infant Pain 

Profile (PIPP) were performed simultaneously. 

Results:  Mean infant gestational age was 27, 1 week and mean postnatal age on observation day was 10, 8 days. 

Correlation between EDIN and PIPP was r= 0, 60 and r= 0, 57 after NCR 1 and 2 respectively. Inter-rater 

reliability measured by the Intraclass Correlation Coeficient was moderate to low (0, 57 - 0, 15).  Factors and 

principles of importance regarding pain assessment and pain management are discussed in the assignment. 

Ethics, nurse-physician collaboration and knowledge and competence in pain care are key elements to tighten the 

gap between research and clinical practice and provide optimal pain care. 

Conclusion: EDIN is the instrument of choice for preterm neonates in Norwegian neonatal intensive care units. 

PIPP should be used additionally to assess procedural pain. To tighten the gap between research and clinical 

practice, and provide optimal pain care, evidence based protocols, guidelines, procedures and flow charts needs 

to be developed. 
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ABSTRACT 

Aim: To investigate if the Norwegian version of the EDIN scale is a valid and sensitive tool for 

assessing prolonged pain and/or discomfort in stable preterm neonates on mechanical 

ventilation or on nasal continuous positive airway pressure 

Methods: Two experienced nurses observed 33 preterm neonates eight hours each. Separate 

EDIN assessments were performed on 66 nappy change and repositioning events and compared 

with assessments by the Premature Infant pain Profile (PIPP). Painful procedures such as 

suctioning and venepuncture were assessed by PIPP. Neonates received pain care according to 

unit policy  

Results: Infants gestational ages were mean 27, 1 weeks and mean postnatal age was 10, 8 

days. Correlations were calculated between PIPP and EDIN on NCR 1 and NCR 2, and 

Spearman`s rho were 0, 60 (p<0, 01) and 0, 57 (p<0, 01) respectively. The Intraclass 

Correlation Coeficient was used to calculate inter-rater reliability, and was moderate to poor. 

The highest ICC was found for the variable “quality of sleep” and the lowest for the 

variable”quality of contact with nurses”. Twenty of 33 had skin-to-skin contact with a parent 

(mean 129, 8 minutes) on observation day. The low EDIN scores suggest infants in non-pain 

situations.  

Conclusion: The Norwegian version of the EDIN scale is recommended for assessing 

prolonged pain and discomfort in preterm neonates on ventilator support. When implementing 

EDIN in clinical practice, nurses should perform paired assessments during the implementation 

period to improve reliability. 

Keywords: Premature infant, prolonged pain, pain assessment 

Keynotes: Assessing prolonged pain in preterm infants represents a challenge. The EDIN scale 

is developed for assessing prolonged pain, but has not been tested for discriminating qualities in 

stable neonates in less extreme situations. This study investigates validity and reliability of the 

Norwegian version of the EDIN scale. 
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Is the Échelle Douleur Inconfort Nouveau-Né (EDIN) pain scale suitable for 

preterm neonates on ventilator support?  A validation study 

 

 

INTRODUCTION 

Preterm neonates receiving intensive care are subjected to numerous painful and stressful 

stimuli from both medical procedures and the hospital environment. To ensure effective 

management of pain, an important indicator of the quality of care for this vulnerable group of 

patients, accurate pain assessment is a key factor. Mild to moderate procedural pain is managed 

by non pharmalogical therapies such as non- nutritive sucking both with or without sucrose, 

swaddling, containment and kangaroo care (1) Ongoing or chronic pain stemming from a 

painful condition or induced and maintained by medial procedures often demands 

pharmacological therapy (2). Pain assessment could identify situations and conditions requiring 

pharmacological therapy. More than 40 infant pain assessment tools are available but none are 

clearly superior to others (3). Three pain scales have been developed for measuring prolonged 

pain, the Échelle Douleur Inconfort Nouveau-Né (EDIN) (Neonatal Pain and Discomfort Scale) 

(4), the Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale (N-PASS) (5) and the COMFORT neo 

scale (6). Pain assessment should be undertaken and documented every four to six hours or 

more often due to the infants’ clinical situation. A validated pain assessment tool sensitive and 

specific for infants of different gestational ages should be used (2). The EDIN was developed 

and is currently used in France (7), Italy (8) and Sweden (9). The EDIN was translated to 

Norwegian by Landsem and co- workers (10), but has not been validated in the clinical setting. 

The EDIN is a five item (facial activity, body movements, quality of sleep, quality of contact 

with nurses and consolability) behaviour scale ranging from 0 to 15. Values of or above six 

indicate pain. Initial validation by Debillon and co-workers was performed on 76 preterm 

infants in two settings; scores on admission day compared with scores on the day before 

discharge and scores before and eight hours after given intravenous Fentanyl (4). Inter-rater 

reliability and internal consistency ranged from 0, 59 to 0, 74 and 0, 86 to 0, 94, respectively. 

The authors recommend further studies to investigate the discriminating efficacy of the EDIN 

scale by comparing scores in less extreme situations. 



10 

 

AIM 

The aim of this study was to investigate if the Norwegian version of the EDIN scale is a valid 

and sensitive tool for assessment of prolonged pain and /or discomfort in stable preterm 

neonates on mechanical ventilation (MV) or on nasal continuous positive airway pressure 

(NCPAP). 

 

METHODS 

An observational design was used to evaluate if the EDIN is a valid and sensitive tool. 

Observational methods are particularly valuable for gathering information about infants but are 

vulnerable to biases such as human perceptual errors and inadequacies (11). 

Study Population 

Premature neonates born between 24, zero and 33, six weeks of gestation and on MV or 

NCPAP were enrolled from Oslo University Hospital, Ullevaal, a 29 bed level tree regional 

unit, during the period from the 1st of January 2010 to the 31st of November 2010. The study 

was explained to parents of eligible infants when the infant was medically stable and had not 

received opioids the last 24 hours. All parents of eligible infants agreed for their child to 

participate in the study. Exclusion criteria were intra ventricular haemorrhage over grade two. 

The observation period of eight hours took place when one of the inter-rater observers was 

available. 

Inter-rater observers 

Eight nurses were invited to participate as inter-rater observers. All were neonatal clinical 

specialists, who had more than five years of experience in neonatal nursing and a special 

interest in pain assessment and pain management. According to unit policy, pain is assessed by 

the Premature Infant Pain Profile (PIPP). The PIPP is validated for procedural pain (12), 

translated in Norwegian and validated by Vederhus and co-workers (13), and neonates are 

assessed prior to and during painful procedures in addition to stressful handling such as nappy 

change and repositioning (NCR). Nurses had no clinical experience of using the EDIN scale, 
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but guidelines developed by Landsem were discussed and a pilot assessment was performed 

with each nurse before observation took place. During the pilot, two observers discussed the 

different variables in the scale compared with the observational cues in the preterm neonate 

under observation. In nurses` opinion, the EDIN scale seemed feasible and easy to use, but the 

variable “quality of contact with nurses” represented a challenge in assessing the youngest 

neonates, especially if eyes were not yet open. 

Data collection and measures 

Data were collected during an eight-hour observational period for each infant. Demographic and 

data related to prior pain experience were documented. Procedures and NCR were assessed by 

PIPP scores bedside. Two observers performed the EDIN assessment separately after 

approximately four and eight hours. Assessments were not discussed between the nurses. 

According to Polit and Beck (11), consensus measures of inter-rater reliability for observational 

coding involve having two or more trained observers watching an event simultaneously, and 

independently recording data according to the instrument’s instruction. An index of agreement 

between observers can then be computed. The Intraclass Correlation Coeficient (ICC) can be 

used to demonstrate the strength of the relationship between one raters` scores and another’s 

(11). The preterm infants received pain care according to unit policy; opioids are not given 

routinely to preterm infants on MV due to the risk of adverse effects (14). Infants showing pain 

behaviour during MV are, however, given opioids. Unit policy for non pharmacological pain 

management include pacifier, sucrose 24% for procedural pain, containment and swaddling to 

minimize pain and distress. NCR was provided by two nurses if the infant was preterm and 

received ventilatory support. Environmental factors such as noise and light reduction was 

stressed. Skin-to-skin holding, or kangaroo care, is recommended in pain and stress reducing 

care (15) and parents were encouraged to hold their neonate, if possible, in skin-to-skin 

position. The length of the period of skin-to-skin holding during observation was documented. 

Consent and ethical approval 

The study protocol was approved by the ethics committee in Oslo and by the Hospital Research 

Department. Written, informed consent was obtained from the parents of all preterm neonates 

prior to data collection. 

Statistical analysis 
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SPSS version 15 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for statistical analyses. General 

descriptive statistics were used. ICC was used to describe inter-rater reliability of the EDIN 

measures. Spearman`s rho was used to test correlation between EDIN and PIPP measures. 

Mann-Whitney U test was used to test differences between the groups < and ≥ 27 weeks, and 

between CPAP and MV groups in EDIN and PIPP scores. Counts and percentages are reported 

for categorical variables, mean, range and standard deviation for continuous data. The 

significant level was set to p < 0, 05. 

RESULTS 

A total of 33 infants (19 boys and 14 girls) were observed during a period of eight hours each. 

Sixty-six nappy change and repositioning events (NCR) were scored by PIPP and EDIN. All 

infants had two NCR events on observation day. Twenty-one had suction procedure performed, 

fourteen had venepuncture, and five had examination. Pain management during suctioning was 

containment and swaddling, while additional sucrose 24% 0, 05-0, 5 ml and a pacifier was 

offered to infants two minutes prior to venepuncture. Mean PIPP was 8, 9 and 9, 8 during 

suctioning and venepuncture, respectively. 

EDIN score and inter-rater reliability 

EDIN inter-rater measures are presented in Table 1. EDIN scores were calculated after each 

NCR incident, approximately after four and eight hours. ICC was moderate to poor. The highest 

was found for the variable “quality of sleep” (QS), while the lowest was found for the variable 

“quality of contact with nurses” (QCN). 

EDIN and PIPP data during NCR 

Data are presented in Table 2. Mean PIPP and EDIN scores were lower after NCR 2. 

Correlation between PIPP and EDIN 

Correlations were calculated between PIPP and EDIN on NCR 1 and NCR 2. Spearman`s rho 

on NCR 1 and NCR 2, were 0, 60 (p< 0, 01) and 0, 57 (p< 0, 01) respectively. 

DISCUSSION 

Assessing prolonged pain and distress in preterm neonates represents a challenge. 

Discriminating between pain and stress is difficult or even impossible in preterm infants as it 



13 

may present with comparable responses. Infants younger than 27 weeks in the present study had 

elevated PIPP scores during nappy change and repositioning compared with scores during 

venepuncture. This was unexpected, as skin-breaking procedures are considered more painful 

than routine nursing procedures. However, the explanation could be the pain relieving effect of 

sucrose given to infants prior to venepuncture.  Infants younger than 27 weeks had higher PIPP 

scores during NCR compared with the older group, but this did not apply for the EDIN score. 

The PIPP adds 3 points to infants younger than 28 weeks based on the research-supported 

premise than younger infants express weaker behaviour signs of pain (16;17). One Italian study 

evaluated whether gestational age or postnatal age influated the infant expression of prolonged 

pain, assessed by the EDIN. Eighty-four neonates were scored 1571 times, and grouped in three 

categories for gestational age, and five categories for postnatal age. The youngest infants 

showed lower EDIN scores, and the scores increased with postnatal age (8). Routine nursing 

procedures such as nappy change and weighing have been found to be stressful in previous 

studies (18-20). 

This observational study of thirty-three preterm neonates included sixty-six EDIN assessments. 

Infants were stable, had few procedures performed during observation, and 20 of 33 had skin-

to-skin contact with a parent (mean 129, 8 minutes). Sucrose and pacifier were offered before 

painful procedures and pacifier during stressful procedures. To provide containment and 

support, infants were nursed by two nurses or in some NCR events, for infants on NCPAP, one 

nurse and one parent. Procedures were planned according to developmental care principles, and 

suction procedures were performed on clinical indications, not to a predetermined schedule. 

Blood collection was performed by venepuncture, considered less painful than heel stick (21). 

Milk feedings given by nasogastric tube prior to blood collection by heel prick is proven to have 

a soothing and pain relieving effect in one study (22).  All but one infant in the present study 

received milk feedings (mean 76, 1 % of fluid needs). The moderate or low EDIN scores could 

reflect infants in a non-pain situation. Mechanical ventilation or NCPAP can be painful or 

stressful to preterm neonates but a recently published review recommends opioids be used 

selectively, when indicated by clinical judgement and evaluation of pain indicators (23). 

Pharmacological interventions should be used in selected babies where the presence of pain can 

be reasonably predicted, and the non-pharmacological measures have failed (24). 

Developmental care principles, containment, and careful handling by two nurses could explain 

the moderate (mean 8, 9) PIPP scores during suction procedures. The Norwegian PIPP version 
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(13) is well tested and in current use in Norwegian NICU`s also when assessing nursing 

procedures as NCR. Inter-rater observers were experienced in assessing preterm pain and stress 

behaviour, but had, apart from the pilot, not used the EDIN previously. Ideally, in a validation 

study, two instruments measuring the same construct should be compared, but this was not 

possible in the present study, as the N-PASS or the COMFORT neo, both measuring prolonged 

pain, are not translated in Norwegian or in use bedside.  

Content validity and inter-rater reliability 

The moderate to poor inter-rater reliability suggests a challenge in assessing prolonged pain by 

behavioural cues. The variable “quality of sleep” had as expected the highest ICC. The variable 

“quality of contact with nurses” had no correlation. The explanation could be poor 

conceptualization, or not applicable to very preterm neonates, also commented by other 

researchers (6;25). The EDIN takes severity of illness into account when giving points for 

“blank face” or “silent cry”. This is important, as having limited energy reserves, preterm 

neonates cannot maintain the psychophysiological activation triggered by acute pain if the pain 

becomes persistent (3). In two recent studies exploring assessment of persistent pain, health 

professionals, who had no prior experience with the infant, were asked to identify infants 

receiving morphine or placebo (26;27). In the study by Bergqvist and co-workers, only in 59 % 

of the cases, staffs were able to correctly identify if the infant was receiving the drug. Neither 

professional training nor clinical experience improved the ability to identify the correct drug 

(26). The authors suggest experienced staff shift from a “disease focused” rather than a “patient 

focused” clinical assessment. In the other study, health professionals identified the morphine 

treated infants on 71 % of occasions. Facial expressions of pain, high activity levels, poor 

response to handling and poor synchrony with ventilation, were found to be significant 

indicators of the placebo treatment (27). All listed variables, but the latter are included in the 

EDIN. Poor synchrony with ventilation could indicate pain but could also indicate sub optimal 

ventilation mode. Canadian researchers conducted individual and focus group interviews with 

45 experienced health care professionals to elicit the phenomenon of chronic pain in infancy. 

Possible indicators for chronic pain included inability to settle, social withdrawal, constant 

grimacing, tense body, dysregulated sleep or feeding patterns and hypo- or hyper –reactions to 

acute pain(28).The EDIN contains five of the suggested variables indicating chronic pain, 

according to the Canadian experts.  
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Pain assessment and treatment is a primary nursing focus. Standards of NICU care suggests 

better assessment and management of persistent pain if the caregiver becomes familiar with a 

particular infant (25). Parents should be empowered to recognize their infant`s pain signals and 

advocate for their infant (29). The EDIN appreciates  parent`s assessment of the infant (10).  

Limitations 

The EDIN was investigated in the clinical setting. PIPP and EDIN scores were calculated by 

visual assessment, not by video recordings. Observations are vulnerable to biases.The findings 

should be interpreted cautiously due to the small sample size and non significant findings. 

Further research 

The EDIN should be further tested with a larger sample size in units where the tool is 

implemented and in current use. A recent study suggests further instrument testing to compare 

N-PASS, PIPP or EDIN with the Comfort neo (6). Near infrared spectroscopy (NIRS) or skin 

conductance activity (SCA) could add interesting physiological data. Adding age points to the 

EDIN, as proposed by Ancora (8), could improve content validity. To compensate for 

immaturity, infants who have not yet opened their eyes could be given the point three in the 

variable “quality of contact with nurses”. 

Conclusion 

Despite moderate to poor inter-rater reliability, the author recommends the Norwegian version 

of the EDIN scale for assessing prolonged pain and discomfort in preterm neonates on 

ventilatory support, as the correlation with PIPP was good. When implementing EDIN in 

clinical practice, nurses should perform paired assessments during the implementation period to 

improve reliability. 
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Table 1 Infant demographics and clinical data (n=33) 

 Mean (SD) Range 

Gestational age   27,1  ( 1,8) 24,2 – 31,3 

Gestational age  groups   

       < 27 weeks (n=14)   

       ≥ 27 weeks (n=19)   

Age in days  10,8 ( 8,4) 2-37 

Prior pain experience   

Days on MV  5,6 (6,3) 0-32 

Days on NCPAP  5,0 (8,4) 0-37 

Days UAC / PAC 5,6 (4,0) 0-23 

Days UVC  5,9 (2,6) 0-11 

Painfull/ stressful procedures during observation   

On MV (n=13)   

On NCPAP (n=20)   

Suction procedure (n=21)   

PIPP score during suctioning  8,9 ( 2,4) 4-13 

Venepuncture (n=14)   

PIPP score during venepuncture  9,8 (3,9) 3-17 

Examination (n=5)   

Pain and stress reducing interventions   

Milk feeding (% of fluid needs) (n=32) 76,1  20-100 

Minutes of skin-to-skin holding  (n=20) 129,8  75-210 

 Abbreviations; MV= mechanical ventilation. NCPAP= nasal continous positive airway pressure. UAC= umbilical 

artery catheter. PAC= peripheral artery cannula. UVC= umbilical venous catheter. 
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Table 2 EDIN inter – rater measures (n=33) 

 

 4 hours ICC 8 hours ICC 

Face / face IR 0,46 0,30 

Body / body IR 0,51 0,39 

Q Sleep / Q sleep IR 0,51 0,57 

Q CN / Q CN IR -0,15 0,28 

Consolability / consolability IR 0,49 0,26 

* Abbreviations; ICC= intra class correlation. IR= inter rater. Q CN= quality of contact with nurses.Q  sleep= quality of 

sleep 
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Table 3 EDIN and PIPP data during nappy change and repositioning 

(NCR) 1 and 2, by age groups and type of ventilation. 

 

 NCR 1 NCR2 P value  

 Mean ± SD Mean ± SD  

EDIN score     

          GA < 27 weeks (n= 14) 3,93  4,0   0,56 

          GA ≥ 27 weeks (n=19) 3,53  3,0   0,18 

PIPP score (mean)    

          GA < 27 weeks (n=14) 11,21  10,71    0,50 

          GA ≥ 27 weeks (n=19) 9,21  8,21    0,37 

    

EDIN score MV (n=13) 3,9 ± 1,6 4,3 ± 1,5    0,10 

EDIN score NCPAP (n=20) 3,6 ± 1,1 2,9 ± 1,4    0,70 

PIPP score MV (n=13) 10,9 ± 1,9 10,2 ± 2,8    0,40 

PIPP score NCPAP (n=20) 9,6 ± 2,7 8,7 ±  3,1    0,38 

 

* Abbreviations; GA = gestational age. MV = mechanical ventilation. NCPAP = nasal continous positive airway pressure. 

NCR = nappy change and repositioning. 

**The difference between the two groups (GA < 27 and GA ≥ 27) PIPP score at NCR 1 were significant p=0,02. The same 

applied at NCR 2 p= 0,01. 
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1. HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG Å SIKRE OPTIMAL 

SMERTELINDRING TIL PREMATURE BARN SOM FÅR 

RESPIRASJONSUNDERSTØTTENDE BEHANDLING? 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Premature barn utsettes for smertefull intensiv behandling og mange smertefulle prosedyrer og 

et stressende miljø under flere ukers opphold i nyfødtavdelingen. På tross av at nasjonale og 

internasjonale retningslinjer understreker betydningen av å redusere smertefulle prosedyrer, 

følges dette ikke godt nok opp i praksis(Holsti, Grunau, & Shany, 2011). En studie viste at 

nyfødte barn utsettes for gjennomsnittelig 14 smertefulle prosedyrer per 24 timer i løpet av de 

første to leveukene(Simons et al., 2003). En annen studie viste at premature yngre enn 28 uker 

opplevde 372 smertefulle prosedyrer de første 14 dagene av sykehusoppholdet (Cignacco et al., 

2009).  

Nyfødtavdelingen preges av støy, lys og mangel på døgnrytme, og premature stelles og 

håndteres av en stor gruppe helsepersonell. Barna tilbringer mesteparten av døgnet i kuvøsen. 

Foreldrene kan være til stede, men tiden begrenses ofte av avdelingens rutiner og akutte 

hendelser. Separasjon er en stressfaktor både for barn og foreldre, og hud-mot-hud kontakt er 

anbefalt og tilstrebes. 

 Evne til å reagere på smerteimpulser er avgjørende for menneskets overlevelse; 

smerteoppfatning fungerer som varsling om vevsødeleggelse. Premature barn føler smerte, men 

smerteuttrykk varierer sterkt. Både anatomiske og fysiologiske strukturer i nervesystemet er 

modne til å lede smerte impulser tidlig i fosterlivet (Anand et al., 2006). Smerte kan defineres 

som; ”En ubehagelig sensorisk og følelsesmessig erfaring forbundet med aktuell eller potensiell 

vevsødeleggelse eller beskrevet som en slik skade” (ibid; s. S10). Smertehemmende 

mekanismer er mangelfullt utviklet hos premature hvilket øker deres sensitivitet for smerte.  

Yngre premature har svakere smerteuttrykk enn eldre premature og barna står i fare for å få 

utilstrekkelig smertebehandling dersom helsepersonell ikke er oppmerksomme på disse 

faktorene. 
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Til tross for mye forskningsbasert kunnskap om smerte og smertelindring kan en undre seg over 

hvorfor er det så vanskelig å sikre optimal smertelindring til premature barn som får 

respirasjonsunderstøttende behandling? Kunnskaper om smertevurdering og smertelindring hos 

helsepersonell er sentrale for å sikre premature god smertebehandling. For å implementere 

denne kunnskapen i praksis, og derved minske gapet mellom forskning og praksis, er det behov 

for systematiske tiltak og tilrettelegging både mot avdelingskulturen og den enkelte 

helsearbeider (Latimer, Ritchie, & Johnston, 2010).  

1.2 Hensikt og problemstilling 

Refleksjonsoppgavens hensikt er å gjøre rede for utfordringer og muligheter i vurdering og 

lindring av smerte hos premature barn som får pustehjelp, samt å diskutere eksisterende 

forskning rundt temaet. Oppgaven vil søke å besvare spørsmålet; Hvorfor er det så vanskelig å 

sikre optimal smertelindring til premature barn som får respirasjonsunderstøttende behandling? 

1.3 Oppbygging av refleksjonsoppgaven 

I kapittel to redegjøres det for de viktigste momentene og prinsippene hva gjelder 

smertevurdering og smertelindring. 

I kapittel tre diskuteres profesjonsetikk, kompetanse hos helsepersonell og tverrfaglig samarbeid 

mot utfordringer vedrørende smertevurdering og smertelindring. Innholdet i Échelle Douleur 

Inconfort Noveau-Né (EDIN) diskuteres mot innholdet i instrumentene Neonatal Pain, 

Agitation, and Sedation Scale (N-PASS) og COMFORT neo. Nyere metoder som skin 

conductance activity (SCA)og near-infrared spectroscopi (NIRS) diskuteres kort inn i en klinisk 

setting. 

I kapittel fire oppsummeres sentrale poeng fra drøftingene og det søkes å gi anbefalinger for 

bedret klinisk praksis både hva gjelder vurdering og behandling av pågående smerte hos 

premature barn som får respirasjonsunderstøttende behandling. 
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2 REDEGJØRELSE 

2.1 Litteratursøk 

Litteratur er samlet gjennom flere års interesse for og erfaring med temaet. Nye publikasjoner 

fra ressurspersoner på feltet er lest og ofte er interessante referanser funnet via artikkelenes 

referanselister. Det er også søkt i databasene Medline, Pubmed, Cinahl, Svemed, Psychinfo og 

Cochrane. Søkeord er infant pain, neonatal pain, very low birth weight, pain measurement, pain 

assessment, pain assessment tool. Søkeordene er brukt i ulike kombinasjoner.  

 

2.2 Vurdering og måling av smerterespons 

2.2.1 Akutt smerte versus pågående smerte 

Akutt smerte, ofte utløst av prosedyrer, vises via adferd, samt fysiologiske og biologiske 

parametre. Av adferdsparametrene, regnes ansiktsuttrykk, nærmere bestemt; sammenknepne 

øyne, rynket panne, nese-leppe fure og åpen munn, som det mest sensitive. Ansiktsuttrykk 

inngår i de fleste smertescorings instrument. Kroppsbevegelse er en annen indikator på smerte, 

man vurderer aktivitet i armer og ben, hvor økt aktivitet ansees indikasjon på smerte. Anspent 

kropp og økt tonus inngår også i vurderingen. Høyfrekvent og intens gråt kan være 

smertespesifikt hos mer modne barn, mens de yngste kan ha stille gråt og ”gråteansikt”. 

Fysiologiske tegn på smerte preges av aktivitet i det sympatiske nervesystemet. Pulsøkning eller 

pulsvariabilitet, stigende blodtrykk, fallende oksygensaturasjon og uregelmessig respirasjon er 

variabler i ulike smertescorings verktøy. Eksempler på biologiske parametre på akutt smerte er 

måling av cortisol i serum eller spytt, emosjonell svetting, målt ved SCA, eller ulike målinger 

av aktivitet i hjernen (cerebral blodstrøm, EEG og NIRS) (Hummel & van Dijk, 2006)  

Dersom smerten blir mer konstant, vil signalene endres fra psykofysiologisk aktivitet til 

reaksjoner preget av tilbaketrekning – barnet har begrensede energireserver og lite krefter 

tilbake (Anand, 2007a). I vurdering av pågående smerte vil man se etter andre parametre enn 

ved akutt smerte. Ansiktsaktivitet er viktig fortsatt, men hos noen barn vil man se et uttrykksløst 

ansikt, barnet prøver å beskytte seg selv og spare på kreftene. Det samme gjelder for 

kroppsbevegelser, i tillegg til motorisk uro og spent kropp, vil man se etter apatisk eller 

reaksjonsløs adferd. Gråt kan fortsatt observeres. Trøstbarhet, hvor lett barnet lar seg trøste eller 
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roe, er et upresist konsept, men inngår i flere smertescorings instrument. Søvnkvalitet vil også 

forstyrres om barnet har pågående smerte. Både evne til å falle i søvn, hyppige, umotiverte 

oppvåkninger og manglende dyp søvn vist ved lavere puls og helt avslappet ansikt kan inngå i 

vurdering av pågående smerte (Debillon, Zupan, Ravault, Magny, & Dehan, 2001). Boyle og 

medarbeidere forsøkte i en observasjonsstudie å identifisere sentrale faktorer i vurdering av 

pågående smerte. Tjueto premature barn som ble respiratorbehandlet, ble vurdert av 

helsepersonell den første vakten de hadde ansvar for barnet. Tolv av barna fikk morfininfusjon, 

mens 10 fikk placebo. Barna ble vurdert 89 ganger, og i 71 % av tilfellene ble det korrekt 

vurdert at barna fikk morfin. Smerteadferd ble vurdert som en av flere; barnets aktivitet og 

respons på stell og håndtering, respirasjon og asynkroni med respiratoren, blodtrykk og 

hjertefrekvens.  Følgende fire parametere identifiserte barn i placebo gruppen; ansiktsuttrykk 

preget av smerte, høyt aktivitetsnivå, liten toleranse for stell og håndtering og asynkroni med 

respiratoren (Boyle, Freer, Wong, McIntosh, & Anand, 2006). Forfatterne foreslår at disse fire 

bør inngå i vurdering av pågående smerte. De tre første inngår i EDIN vurderingene. Når det 

gjelder respiratorbehandling, er innstillinger som bygger på barnets egenaktivitet, såkalt 

pasientvennlige modi å foretrekke. Det er ikke oppgitt hvilke innstillinger barna fikk, og 

asynkroni kan også skyldes sub optimal respiratorinnstilling. Pillai Riddel og medarbeidere 

søker i en artikkel å beskrive fenomenet ”kronisk smerte” hos nyfødte. Førtifem helsearbeidere 

med 17 års median klinisk erfaring leverte ekspertuttalelser i intervju, både individuelle og 

fokusgrupper. Et vanskelig definisjonsspørsmål var hvorvidt smerte indusert av 

intensivbehandling skulle vurderes og defineres som ”kronisk smerte”. Majoriteten av 

deltagerne ga tilslutning til konseptet kronisk smerte som smerte som er pågående og i 

motsetning til prosedyresmerte, ikke har et start-, og endepunkt (Pillai Riddell et al., 2009). 

Analysen av tekstmaterialet avdekket ulike tema som ble plassert i kategorier. I kategorien 

”Interaksjon med omgivelsene” var variabler/ begrep som ”manglende sosial kontakt”, 

”vanskelig å roe/ trøste”, ”konstant klaging” og ”endret adferd over tid”. De fire første 

variablene inngår i EDIN. Kategorien ”ansikt” vurderte ingen reaksjon på smertestimuli og 

pågående grimasering /spent panne. EDIN dekker også disse uttrykkene. I kroppskategorien, var 

vurderingene både preget av spente og rastløse kroppsbevegelser, også implementert i EDIN. 

Dette gjelder også søvnkvalitet, både vansker med å falle i søvn og spontane oppvåkninger. 

Kategorier definert av ekspertene som ikke inngår i EDIN, er fysiologiske parametere som 

overfladisk respirasjon, høyere basal hjertefrekvens og høyere basalt cortisol nivå. Imidlertid 

uttrykte respondentene at fysiologiske parametere ikke var nyttige i vurdering av pågående 
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smerte. Ytterligere to kategorier ble definert; reaksjon på akutte smertestimuli og problemer 

med spising inklusive dårlig vekst, og eliminasjon. Liten reaksjon på akutt smerte ble sett på 

som en verdifull variabel i pågående smerte av ekspertene. Denne studien er viktig av flere 

grunner. En stor gruppe erfarne helsearbeidere har gitt et verdifullt bidrag til økt forståelse av 

konseptet kronisk eller pågående smerte. Instrumenter utviklet for prosedyre smerte brukes i 

dag fortsatt for å vurdere pågående smerte, og funnene i denne studien tydeliggjør behovet for 

egnede instrumenter for pågående smerte. Respondentene vektla i observasjonene om barnet 

oppførte seg annerledes enn vanlig som viktig i vurderingen av pågående smerte(Pillai Riddell 

et al., 2009). Sykepleiere som kjenner barnet, vil best kunne observere smerteadferd. EDIN 

anerkjenner dette og legger i tillegg vekt på foreldrenes observasjoner av barnets uttrykk for 

velvære eller smerte og ubehag.  EDIN inneholder de fleste variablene vurdert som sentrale i 

Boyle`s og Pillai Riddell`s studier. Sistnevnte forfatter berømmer EDIN for å vurdere barnet`s 

adferd over en lengre periode som verdifullt og relevant(Pillai Riddell et al., 2009). 

 

 

2.2.2 Scoring og scoringsverktøy 

Systematisk smertevurdering via validerte scoringsverktøy anbefales brukt hver fire-seks timer 

(Anand, 2001). Verktøyet bør fange opp smerte hos pasienter med ulik grad av prematuritet, og 

i ulike kliniske settinger som etter kirurgi, ved prosedyresmerte og ved pågående smerte. 

Smertevurderingen bør være multidimensjonell og inkludere kontekstuelle-, adferds,- og 

fysiologiske indikatorer (ibid). 

Det er vist i flere studier at sykepleiere ikke systematisk anvender scoringsverktøy i vurderingen 

av barnets smerte, men årsaksforklaringer mangler. Franck og Bruce hevder at manglende 

implementering av smertescorings verktøy ikke primært er et problem med treg overføring av 

forskningsfunn til praksis, men kan avspeile klinikeres motstand mot bruk av metoder som 

beskrives som simplifiserende, unøyaktige og kanskje respektløse overfor klinisk kompetanse 

(Franck & Bruce, 2009).  En masteroppgave i Helsefag fra 2007 utforsket sykepleierens tilgang 

til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet (Landsem, 2007). Erfarne 

spesialsykepleiere ble intervjuet, og uttalte seg litt ulikt om nytten av scoringsverktøy, som ble 

vurdert å være en kommunikasjons- og dokumentasjonsressurs samt forebyggende mot tilfeldig 
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smertelindring. Andre uttrykte at verktøyene inneholder for mange komponenter slik at den 

kliniske nytten er liten (ibid). 

Det hyppigst anvendte og best validerte scoringsverktøyet i dagens praksis er Premature Infant 

Pain Profile (PIPP). Verktøyet består av både fysiologiske – og adferdsparametre, og er utviklet 

for prosedyresmerte(Stevens, Johnston, Taddio, Gibbins, & Yamada, 2010; Stevens, Johnston, 

Petryshen, & Taddio, 1996). PIPP er således ikke godt egnet til å avdekke pågående 

smertetilstander hos premature – en viktig klinisk utfordring. 

Det finnes flere validerte scoringsverktøy som skal være til hjelp for og systematisk vurdere 

smerte (Anand, 2001). Av over 40 publiserte smertescorings instrument for premature og syke 

nyfødte, er kun tre utviklet for kartlegging av pågående smerte; EDIN (Debillon et al., 2001), 

N-PASS (Hummel, Puchalski, Creech, & Weiss, 2008) og COMFORT neo scale (van Dijk et 

al., 2009).  

Utvikling og testing av instrumenter kan beskrives som en tre-trinns prosess(Duhn & Medves, 

2004). Først vurderes behovet for et instrument, og om dette er til stede, starter 

utviklingsprosessen. Første fase innebærer utvikling av innhold / konstrukt. Dette kan gjøres 

etter diskusjoner med ekspertpanel bestående av klinikere og forskere. Målet med diskusjonen 

er å beskrive fenomenet grundig. Deretter bestemmes hvordan konstruktet skal måles / skaleres 

eksempelvis via dikotome eller skalerte svar alternativ. Begreps reduksjon er siste fase i 

utviklingsprosessen, er begrepene presist formulert og er det mulig å forenkle? Siste trinn er 

psykometrisk testing av instrumentet for å undersøke reliabilitet og validitet. Psykometri 

innebærer det teoretiske grunnlaget for måling og utvikling av måle- instrument, egenskaper 

ved et objekt gis numeriske uttrykk (Polit & Beck, 2008). 

Reliabilitet refererer til hvor reproduktive resultatene av scoringen er under ulike forhold og av 

ulike scorere. Reliabilitet er ikke en egenskap verktøyet innehar eller ikke, det vil være grader 

av reliabilitet. Intern konsistens eller indre sammenheng, måler hvordan de ulike komponentene 

i verktøyet ”passer sammen” basert på gjennomsnittelig korrelasjon mellom komponentene i 

verktøyet. Instrumentets validitet er beviset for at instrumentet måler konstruktet det har 

intensjon om å måle både hva gjelder rimelighet og korrelasjon med andre instrument. Innhold 

og ”face” validitet er subjektive vurderinger vedrørende verktøyets relevans. Konstrukt validitet 

undersøker hvorvidt konstruktet har blitt målt mens kriterie validitet vurderer verktøyets 

korrelasjon med ”gull standard verktøyet”. 
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Klinisk nytte refererer til mulighet for å anvende resultatet av scoringen på en meningsfull og 

nyttig måte i klinisk praksis, mens ”Feasibility” refererer til hvor enkelt verktøyet er å bruke i 

den kliniske hverdagen (Duhn & Medves, 2004). EDIN ble utviklet for kartlegging av pågående 

smerte hos premature og nyfødte (Debillon et al., 2001). Skalaen er opprinnelig fransk men er 

oversatt til norsk, og består av fem variabler som representerer ulike adferdsmessige systemer 

hos barnet. Utvikling og validering av EDIN var en prosess i to faser. I den første fasen ble 

konstrukt validitet utviklet. Et tverrfaglig sammensatt ekspertpanel studerte video opptak av 

premature og syke nyfødte i ulike potensielt smertefulle situasjoner med formål å identifisere 

kjerne komponenter i konstruktet/ begrepet smerte hos premature og nyfødte. Ekspertpanelet 

valgte deretter ut de mest relevante indikatorene for smerte og EDIN ble konstruert. Disse fem 

indikatorene er; ansiktsaktivitet, kroppsbevegelser, søvnkvalitet, kvalitet i kontakt med pleier, 

og trøstbarhet. Hver variabel gir null til tre poeng avhengig av hvilken beskrivelse som stemmer 

best for den enkelte variabel. Eksempelvis gir ”avslappet ansiktsuttrykk” null poeng mens 

”vedvarende gråtlignende grimaser eller uttrykksløst ansikt” gir tre poeng. Klinisk nytte og 

brukervennlighet ble også vektlagt. Forfatterne presiserer at sykepleierne som skal score, bør ha 

betydelig erfaring innen fagfeltet og være hos barnet over tid. Spesielt gjelder dette vurdering av 

variablene sosiabilitet og trøstbarhet. 

 Den neste fasen var valideringen av instrumentet. To sammenligninger ble utført; en score før 

og en åtte timer etter administrering av intravenøs fentanyl, samt en score mottaks - vakten og 

en score dagen før utreise -vakten. Før og etter fentanyl-gruppen var premature 

intensivpasienter men innleggelse og utreise-gruppen var mer stabile premature. Sistnevnte 

gruppe ble scoret av to sykepleiere for å vurdere inter-rater reliabilitet. Analysen viste at 

construkt validitet og inter-rater reliabilitet var akseptable mens intern konsistens målt ved 

Cronbach alfa var god. Forfatterne anbefaler videre studier i mindre ekstreme situasjoner for å 

undersøke EDINs smerte diskriminerende egenskaper.  

EDIN er oversatt etter godkjenning fra Debillon, som anbefalte at man tok utgangspunkt i den 

engelske versjonen publisert i 2001. Det ble gjort flere ulike oversettelser av eksperter og disse 

ble sammenlignet og gjennomgått av et tverrrfaglig team ved Universitetssykehuset i Nord-

Norge. Det ble også gjort en tilbake oversettelse til engelsk som ble sammenlignet med den 

opprinnelige teksten. Den norske versjonen av EDIN er publisert på Norsk Sykepleierforbunds 

nettside, er i bruk ved flere norske nyfødt avdelinger, men den er ikke systematisk testet og 

validert i klinisk praksis. 
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2.2.3 Skin conductance activity (SCA) 

Hud lednings måling eller SCA måler sympatisk nerve aktivitet via utskilling av svette i 

håndflate eller fotsåle. Aktivitet i det sympatiske nervesystemet, eksempelvis ved stress eller 

smertestimuli, gir økt svetteutskillelse og derved økt hudlednings aktivitet.(Hellerud & Storm, 

2002). Målemetoden er brukt mye i forskning, men mindre i klinisk praksis. Harrison og 

medarbeidere studerte 21 nyfødte ved 12 sykepleie prosedyrer (stell og mating med flaske) som 

er antatt ikke smertefulle, og 12 smertefulle prosedyrer (blodprøve). Begge prosedyrene ga økt 

SCA, og det ble ikke mulig å vise forskjell på antatt smertefulle og ikke smertefulle prosedyrer. 

En forklaring kan være at premature som har ligget lenge på sykehus og erfart mye smerte har 

endret smerteterskel, og vil respondere med smerterespons ved alle typer stimulering(Harrison 

et al., 2006). Munsters og medarbeidere målte SCA hos 10 premature barn ved blodprøvetaking 

og ved sykepleieprosedyrer som bleieskift, auskultasjon og sonde nedleggelse. Smertescoring 

ved N-PASS ble utført paralellt. SCA økte ved blodprøvetaking og, overraskende, ved 

administrering av sukrose før prosedyren, men ikke ved bleieskift, auskultasjon og sonde 

nedleggelse. Gruppen barn yngre enn 28 uker viste ikke utslag på N-PASS score ved 

blodprøvetaking, men ved sonde nedleggelse (Munsters, Wallstrom, Agren, Norsted, & 

Sindelar, 2011). Studien viser SCA hos svært umodne barn, men gruppen yngre enn 28 uker, 

besto av kun seks barn og funnene må derved vurderes kritisk.  

 

 

2.2.4 Near-infrared spectroscopi (NIRS) 

NIRS måler oksygenering i blod og vev. Det antas at økt vevsoksygenering i hjernen 

representerer økt cerebral blodstrøm som assosieres med cortical aktivitet. Forskere antyder at 

adferdsparametre ikke alltid forteller sannheten om barnets smerteopplevelse, spesielt hos de 

yngste barna(Slater, Fitzgerald, & Meek, 2007). NIRS monitorering utføres via to elektroder 

plassert på barnets hode, og er derved en enkel og non-invasiv overvåkning. En studie viser god 

korrelasjon mellom cortical respons målt ved NIRS og PIPP score under blodprøvetaking via 

hælstikk. Av de ulike PIPP komponentene, korrelerte ansiktsaktivitet best med cortcal aktivitet. 
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I 10 av 33 tester, viste barnet ingen endring i ansiktsaktivitet under blodprøvetakingen, men 

cortcal aktivitet ble allikevel påvist. Forfatterne antyder at smertescoring via adferdsparametre 

ikke fanger godt nok opp barnets smertesignaler(Slater, Cantarella, Franck, Meek, & Fitzgerald, 

2008). 

 

 

2.3 Smertelindring 

2.3.1 Prosedyresmerte 

Eliminering av unødige prosedyrer kan virke opplagt, men i den kliniske virkelighet utføres 

prosedyrer ikke sjelden for ”sikkerhets skyld”. Dette gjelder hovedsaklig blodprøver men også 

sugeprosedyrer. Først punkt i smerteprotokoller lyder ”Kan prosedyren unngås?” (Mountcastle, 

2010). Sykepleieren og legen som kjenner barnet, vil kunne foreta kliniske helhetsvurderinger 

og derved unngå eller utsette smertefulle blodprøver. Individuelle planer vil også være et 

hjelpemiddel – påtroppende personell vet at kvalifiserte vurderinger er utført. Non-invasiv 

monitorering kan også i mange tilfeller erstatte blodprøvetaking; urinstix kan erstatte 

blodsukker og transcutane målinger kan gi verdifull informasjon om gassutveksling og erstatte 

blodgasser. Dersom prosedyren ikke kan unngås er neste skritt å forsikre seg om at prosedyren 

utføres på barnets premisser, med optimal smertelindring og av kompetent personale. 

Mislykkede prosedyrer står for en vesentlig andel av barnets totale smerteopplevelse(Simons et 

al., 2003), og dette dilemmaet vies ikke nok oppmerksomhet. Utdanning av helsepersonell kan 

stå i konflikt med hensynet til barnets beste hva gjelder prosedyresmerte. Når er det faglig 

forsvarlig at mindre erfarne helsearbeidere får utføre prosedyrer hos sårbare premature? Bør en 

mindre erfaren lege eller sykepleier som trenger erfaringen få gjøre et forsøk eller er dette etisk 

problematisk og ikke til barnets beste? Prosedyreteknikker må også vurderes fra et 

smertelindrings hensyn. Kapillær blodprøvetaking rapporteres fortsatt som foretrukken 

blodprøvetakings metode selv om venøs teknikk er rapportert mindre smertefull(Shah & 

Ohlsson, 2007). Har barnet behov for langvarig intravenøs medikamentell behandling eller 

parenteral ernæring, må sentralvenøse kateter vurderes for å spare barnet for mange venflon 

innleggelser. Ved behov for hyppig blodprøvetaking kan arteriekran legges inn. Disse tiltakene 

krever god planlegging og et godt samarbeid mellom sykepleier og lege. 
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Anand og medarbeidere publiserte i 2001 en konsensusrapport for evidensbasert smertelindring 

til nyfødte (Anand, 2001). Rapporten har hatt stor innflytelse internasjonalt og vært et grunnlag 

for utarbeiding av nasjonale og lokale retningslinjer for smertelindring av nyfødte. Ikke- 

medikamentelle metoder (se 2.3.3) anbefales som basis for all smertelindring. Moderat 

smertefulle prosedyrer som blodprøvetaking, innleggelse av invasive kateter, venflon 

innleggelse og suging i luftveier lindres med støtte, samling og smokk med sucrose. Prosedyrer 

vurdert som svært smertefulle lindres medikamentelt primært ved bruk av opiater.  

 

 

2.3.2 Pågående smerte 

Pågående smerte kan forstås som smerte forårsaket og opprettholdt av intensiv behandling 

(Pillai Riddell et al., 2009). Det er bekymring knyttet til langtids konsekvenser av smerte - 

repeterende smerte og stress antas å endre smertesensitiviteten på sikt,(Grunau, Holsti, & Peters, 

2006) men også å gi økt utskillelse av cortisol i lengre perioder,(Holsti et al., 2011) som kan 

påvirke barnets vekst og utvikling negativt.   

 Smerte forårsaket av ulike prosedyrer vil komme i tillegg til pågående smerte. Premature barn 

som utsettes for mye smerte, vil på sikt kunne få endret smerteopplevelse, stimulering som stell 

og undersøkelse vil kunne oppleves som smertefullt (Anand, 1998). Kilder til pågående smerte 

kan være, inflammatorisk smerte, hudskader etter kjemisk desinfeksjon eller brannskader etter 

monitorering. Sykdomsfølelse ved ulike infeksjonstilstander som sepsis, meningitt eller 

nekrotiserende enterokolitt kan være smertefullt. Flebitt eller osteomyelitt etter repeterende 

blodprøver og venfloner er andre kilder til pågående smerte (Anand, 2007b). Ved å identifisere 

mulige kilder til smerte og foreta smerte vurdering, vil riktig smertelindrings strategi velges.  

Respiratorbehandling ansees som stressende og studier har vist høyere scoringsverdier, forhøyet 

kortisolnivå og asynkroni med respiratoren. Bedring er vist ved opiatbehandling (Hall, Boyle, & 

Young, 2007). Nyere respirator behandlings prinsipper byger på barnets egenaktivitet og ansees 

mer pasientvennlige hva gjelder trigger følsomhet og optimale volum, men barnet er fortsatt 

intubert, som er beskrevet som smertefullt hos voksne. Nasal continous positive airway pressure 

(CPAP) kan også være stressende og smertefullt. Barnet har ”prong” eller maske festet til nesen 

kontinuerlig, og kan oppleve smerter som følge av trykk mot nesen, eller drag fra slangesettet. 

Suging av luftveier og i nese /svelg blir hyppig utført, ikke alltid med smertelindring. Dersom 
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unødige prosedyrer er eliminert, og støttende, ikke – medikamentelle smertelindrings strategier 

forsøkt uten godt nok resultat, trenger barnet medikamentell smertelindring. Paracetamol kan 

brukes ved milde til moderate smerter og er basis i postoperativ smertelindring. Opiater som 

morfin og fentanyl gis fortrinnsvis som kontinuerlig infusjon, men kan også gis som bolus. Ved 

mer langvarig opiatbruk må toleranse og abstinens problematikk inngå i vurderingene (Anand, 

2007b). 

 

 

2.3.3 Ikke-medikamentell smertelindring 

Ikke medikamentelle smertelindringsmetoder omfatter;(Harrison, Yamada, & Stevens, 2010) 

Unngå prosedyren; den mest effektive forebyggende smertelindringen består i å eliminere så 

mange smertefulle prosedyrer som mulig. 

Hud-mot-hud kontakt; premature som ligger på mors eller fars bryst, får bedre søvn, og 

enzymer og hormoner frigjøres slik at smerteterskelen øker. 

Miljøfaktorer; tiltak som å skjerme barnet for støy og lys, samt det å skille mellom dag og natt 

for å fremme barnets biorytme, er vist å redusere stress, gi bedre søvnkvalitet og bedre vekst og 

utvikling. Et barn i balanse vil stå sterkere rustet til å takle smerte 

Oral administrasjon av sukrose eller andre søte oppløsninger for lindring av prosedyre smerte er 

den smertelindringsstrategien det er forsket mest på hos nyfødte. Mer enn 80 randomiserte 

kontrollerte studier er publisert. Den analgetiske effekten av sukrose oppnås ved at den søte 

smaken frigjør endogene opioid mekanismer. Sukrose gis oralt to minutter før en smertefull 

prosedyre, og har effekt i maksimalt fem minutter. Dersom prosedyren varer lengre, anbefales 

sukrose gitt i repeterende doser med to minutters intervall. Effekten forsterkes ved at barnet 

suger på narresmokk. 

Samling og støtte; barnet får hjelp til å oppnå et fysiologisk leie og komme i balanse. Har 

moderat effekt alene men god effekt i kombinasjon med smokk og sukrose. 
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2.3.4 Medikamentell smertelindring 

Grad av umodenhet gir utfordringer hva gjelder medikamentell smertebehandling. Yngre barn 

har mer umoden metabolisme og utskilling av medikamenter, samt økt fare for 

respirasjonsdepresjon og hypotensjon ved bruk av opiater som morfin(Bhandari, Bergqvist, 

Kronsberg, Barton, & Anand, 2005).  

En systematisk oversikt fra 2010 bestående av 13 studier av totalt 1505 nyfødte, konkluderte 

med at det ikke var grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av opiater til nyfødte barn som 

fikk respiratorbehandling. Opiater bør gis til utvalgte nyfødte basert på kliniske vurderinger og 

evaluering av smerteindikatorer. Det er behov for mer forskning spesielt hva gjelder premature 

som får opiater og doserelaterte bivirkninger som forlenget respiratorbehandling, hypotensjon, 

forsinket fordøyelse og nevrologiske bivirkninger (Bellu, de Waal, & Zanini, 2010). 

Smertescoring kan bidra til å avdekke situasjoner hvor barna har behov for medikamentell 

behandling. 
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3. DISKUSJON; HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG Å 

SIKRE OPTIMAL SMERTELINDRING TIL PREMATURE 

BARN SOM FÅR RESPIRASJONSUNDERSTØTTENDE 

BEHANDLING? 

3.1 Etikk, kompetanse og samarbeid 

3.1.1 Profesjonsetikk 

Utøvere av helsehjelp som leger og sykepleiere tilhører en profesjon (la.professio: jeg erklærer 

meg villig til å hjelpe) og det stilles krav om en levende profesjonsetikk. Profesjonen er selv 

ansvarlig for å opprettholde og utvikle etiske standarder knyttet til egen virksomhet og klinisk 

praksis. Profesjonens virksomhet har pasientens gode i sentrum, ikke egen vinning. En viktig 

verdi i et samfunn er at medlemmene får nødvendig og omsorgsfull behandling og sykepleie 

ved helsesvikt (Ruyter, Solbakk, & Førde, 2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere 

fremhever respekt for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet, og at sykepleie skal 

bygge på barmhjertighet og omsorg og være kunnskapsbasert (ibid). Profesjonell autonomi kan 

kollidere med Helseforetakenes krav til økonomisk inntjening.  Eksempelvis krever ikke-

medikamentell smertelindring ved prosedyrer tilstedeværelse av to sykepleiere, dette 

anerkjennes ikke alltid av ledelse, og etisk argumentasjon er nødvendig. Sykepleiere bør melde 

mangelfull smertelindring som avvik dersom lav bemanning var årsak til at smertelindringen 

ikke ble utført. Slik kan sykepleiefaglige vurderinger tydeliggjøres. Ved høyt arbeidspress eller 

lav bemanning, er smertelindring et område som står i fare for å bli nedprioritert. Et aktuelt 

tema i dagens kliniske praksis er nettopp tidsbegrensninger. Sykepleiere føler de har det for 

travelt til å delta i kunnskapsbaserte sykepleieaktiviteter (Young, 2003). Dette er overførbart til 

avdelingen jeg arbeider ved og gjorde min studie fra. Her kan profesjonsetikken synliggjøre 

negative utviklingstrekk og vise hvordan etiske idealer er truet (Ruyter et al., 2007).  

 

3.1.2 Kompetanse hos sykepleiere og leger 

Kunnskaper om smertevurdering og smertelindring hos helsepersonell er sentrale for å sikre 

premature god smertebehandling. Avdelingen må ha kunnskapsbaserte retningslinjer for 

smertebehandling, og helsepersonell må være kjent med disse. Ved kontinuerlig fokus på 
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temaet, og revidering av retningslinjene i tråd med ny forskning, vil gapet mellom teori og 

praksis minske. Kanadiske forskere har utviklet en modell ”The Knowledge Use in Pain Care 

(KUPC) som et hjelpemiddel for overføring av kunnskap til praksis. Modellen gir et rammeverk 

for ledere og forskere som ønsker å øke helsearbeideres kunnskaper om smertebehandling til 

nyfødte og barn. Tidligere har fokus vært å øke kunnskapene til den individuelle 

helsearbeideren, men dette har vist seg ikke og være effektivt – kunnskapsoverføring skjer i en 

kontekst. Internundervisning, muligheter for å delta på relevante kurs og seminarer blir 

beskrevet som nøkkelfaktorer for å bedre smertelindring i praksis. Like aktuelt er 

informasjonsutveksling og samarbeid mellom sykepleiere og leger. Et faglig miljø preget av 

respekt for hverandres kliniske kompetanse og gode rutiner for rapportering om barnets smerte 

vil kunne gi bedre smertelindring(Latimer et al., 2010). Disse momentene er overførbare til 

norsk praksis. En avdelingskultur preget av samarbeid og respekt for hverandres kompetanse 

fremmer diskusjon rundt temaet, og gir bedre smertelindring. Sykepleierens kliniske erfaring og 

utdanningsnivå kan bety bedre smertelindring men det er ikke alltid tilfelle. Kompetente 

vurderinger av barnets behov for smertelindring kan være et resultat av flere faktorer, som 

sykepleierens evne til kritisk refleksjon, faglig autonomi og holdninger til smerte. Et eksempel 

kan være vurdering om å gi eller ikke gi medikamentell smertelindring ordinert ”ved behov”. 

Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom ”ved behov” ordinasjon og at medikamentet blir gitt.  

Relasjonsbasert omsorg betyr å se på barnet som en dynamisk deltager i samspill med 

omsorgsutøveren, det være seg mor, far eller sykepleieren. En utviklingsstøttende helhetlig 

omsorg beveger seg fra intensivavdelingens oppgave orienterte kultur mot en familiefokusert, 

relasjonsbasert omsorg. Dersom barnets smerteopplevelse avdekkes og anerkjennes, vil 

nødvendige prosedyrer og intervensjoner utføres så skånsomt som mulig og med optimal 

smertelindring. Det er altså nødvendig at helsearbeidere forstår barnets kommunikasjon, hvilket 

krever utdanning og erfaring i tolking av barnets uttrykk (Franck & Lawhon, 1998). Dette 

stemmer også godt med egne praksiserfaringer. Premature får bedre smertevurdering og 

smertelindring av sykepleiere som kjenner barnet godt. Primærsykepleie er dessverre ikke 

lengre et eksplisitt mål, og nyfødtavdelingen bemannes i økende grad med et stort volum 

vikarer. Kontinuiteten i sykepleien rundt barnet og familien blir mangelfull, og tegn på smerte 

står i fare for ikke å bli avdekket. Foreldrene tilbringer mye tid på sykehuset sammen med 

barnet, og kan gi helsepersonell verdifull informasjon om barnets adferd.  
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3.1.3 Tverrfaglig samarbeid 

Tverrfaglig samarbeid er beskrevet som basis for effektiv smertelindrings praksis. Ideelt sett 

karakteriseres samarbeidet av åpenhet og respekt for hverandres bidrag, synspunkter og 

kompetanse. Et felles mål om optimalt neonatalt utkomme med beste praksis for smertelindring 

og delt beslutningsmyndighet basert på kompetanse fremstår som idealet (Stevens et al., 2011). 

En viktig barriere for god smertebehandling kan være en hierarkisk kultur som truer faglig 

autonomi. Tverrfaglige kunnskapsbaserte retningslinjer, protokoller og flytskjema for vurdering 

og behandling av smerte, i ulike kliniske settinger, kan dempe effekten av disse barrierene. Alle 

nyfødtavdelinger bør ha en aktiv tverrfaglig sammensatt smertegruppe som kontinuerlig 

arbeider med tematikken. Smertescoringer bør også dokumenteres på barnets intensivkurve, og 

smertelindring diskuteres og vurderes på legevisitten. Medikamentell smertelindring ordineres 

mest mulig spesifikt, inklusive opptrapping / nedtrapping og bolus ordinasjoner. Gode, men 

justerbare, planer for smertelindring gjør det lettere for mindre erfarent personell å gi optimal 

smertelindring.  

 

 

3.2 Kan vi stole på smertescoringene? 

3.2.1 Validitet og reliabilitet 

Et scoringsskjema vil alltid være et supplement til kliniske vurderinger, men et valid og reliabelt 

instrument vil kunne bidra til systematiserte og kvalitativt bedre vurderinger. Det er dårlig 

samsvar mellom retningslinjer som anbefaler bruk av scoring og faktisk implementering 

(Gradin & Eriksson, 2011). Dette kan skyldes det velkjente ”gapet mellom forskning og 

praksis”, men også at instrumentene ikke er gode nok. Ulike kliniske problemstillinger medfører 

ulike smertevurderinger - det kan virke nærmest umulig å finne et instrument som er dekkende 

for alle pasientgrupper. Et eksempel her er klinisk bruk av PIPP – et instrument som er grundig 

validert og testet for prosedyresmerte, fortrinnsvis blodprøvetaking (Stevens et al., 2010). PIPP 

brukes i norske nyfødtavdelinger for alle kategorier nyfødte og i ulike settinger. EDIN kan være 

et bedre instrument i vurdering av pågående smerte. PIPP gir ”umodenhetspoeng” til de yngste 

premature som kompensasjon for svake uttrykk, noe EDIN ikke gjør. I valideringen av EDIN 
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ble spørsmålet om instrumentet er valid og reliabelt i vurdering av pågående smerte hos 

premature barn som får respirasjonsunderstøttende behandling, stilt (artikkel). Validitet ble 

testet ved korrelasjon mellom PIPP og EDIN score under stell (Spearmans rho). Inter rater 

reliabilitet ble testet ved the Intraclass Correlation Coeficient (ICC).  

EDIN sammenlignet med N-PASS. 

EDIN er beregnet for pågående smerte, mens N-PASS er validert for både prosedyre 

smerte(Hummel, Lawlor-Klean, & Weiss, 2010) og pågående smerte (Hummel et al., 2008), og 

har i tillegg en sedasjons komponent. N-PASS gir et ekstra ”umodenhets” poeng til premature 

barn yngre enn 30 uker. Den psykometriske testingen av N-PASS som prosedyre verktøy ble 

utført ved at to sykepleiere scoret uavhengig to prosedyrer, blodprøve og ”falsk” blodprøve i 

tilfeldig rekkefølge. En sykepleier scoret prosedyrene ved hjelp av PIPP. Validitet ble undersøkt 

ved hjelp av Wilcoxon Signed-ranks og Spearman rho correlation, mens ICC ble brukt for å 

undersøke inter-rater reliabilitet(Hummel et al., 2010). Testingen av N-PASS for pågående 

smerte ble utført ved at to sykepleiere scoret før og etter administrering av analgetika eller 

sedativa til premature og nyfødte som ble respiratorbehandlet, eller var i postoperativ fase. 

Validitet og reliabilitet ble undersøkt ved hjelp av de samme statistiske metodene som i 

prosedyre smerte studien, men Cronbach`s alfa ble i tillegg utført for å undersøke instrumentets 

interne konsistens. En sykepleier scoret samtidig ved hjelp av PIPP. Kategoriene i N-PASS er 

mindre gradert enn i EDIN, eksempelvis har variabelen ”ansiktsaktivitet” fire graderinger i 

EDIN, mot tre i N-PASS.  Begge instrumentene har likelydende innhold hva gjelder 

ansiktsaktivitet, kroppsbevegelser, søvn og uro/ trøstbarhet. Der EDIN har en kommunikasjon / 

samspills kategori, kartlegger N-PASS vitale observasjoner som puls, respirasjonsfrekvens, BT 

og oksygenmetning. Vitale observasjoner ble sett på som mindre viktige i vurdering av kronisk 

smerte i Pillai Riddel`s studie. Søvnmønster og samspills evne / kontakt, ble nevnt som 

viktigere komponenter, samt at vurderingene pågikk over tid.(Pillai Riddell et al., 2009) Disse 

utsagnene favoriserer EDIN som har mye fokus på samspill, trøstbarhet og søvn. EDIN brukes 

også over tid, og understreker viktigheten av kjennskap til barnet (core caregiving). Barnets 

reaksjon på akutte smertestimuli ble av ekspertene beskrevet som verdifulle indikatorer på 

pågående smerte; både liten eller ingen respons og ”overdreven” eller uttalt respons kunne være 

uttrykk for pågående smerte. Ingen av scorings verktøyene inneholder reaksjon på akutte 

smertestimuli. Funnene i Pillai Riddel`s studie stemmer svært godt med 25 års egne 

praksiserfaringer. 



43 

 EDIN sammenlignet med COMFORT neo. 

COMFORT neo (van Dijk et al., 2009)er en modifisert utgave av scoringsverktøyet COMFORT 

behaviour scale, som måler smerte hos barn i aldersgruppen 0-3 år. COMFORT neo inneholder 

syv kategorier men skiller mellom intuberte barn (respirasjon) og selvpustende barn (gråt) slik 

at barnets adferd i praksis vurderes ved hjelp av seks kategorier. Hver kategori gir mellom ett og 

fem poeng, slik at maksimal verdi er 30 poeng. Verdier høyere enn 14, indikerer smerte, og 

tiltak må iverksettes. Verdier mindre enn åtte, gir grunn til å mistenke over sedasjon, dersom 

barnet får behandling med opiater. COMFORT neo brukes sammen med et flytskjema for 

smertevurdering og smertelindring.  Psykometrisk testing ble utført i en observasjons studie 

hvor sykepleiere, etter to timers undervisning, scoret alle nyfødte ved hjelp av COMFORT neo 

og Numeric Rating Scales (NRS). En eller to COMFORT neo observasjoner ble utført på 286 

nyfødte, og av disse var 21 % ekstremt premature. Validitet ble undersøkt ved hjelp av The 

Pearson product moment correlation coefficient mellom COMFORT neo og NRS, mens 

reliabilitet ble undersøkt ved Cronbach alfa. For å teste instrumentets sensitivitet, ble score 

verdier før og etter intervensjoner (medikamentell eller ikke- medikamentell smertelindring) 

utført hos 76 av barna (van Dijk et al., 2009). EDIN og COMFORT neo har mange likheter, 

begge vektlegger ansiktsaktivitet, kroppsbevegelser og søvnkvalitet. COMFORT neo vektlegger 

i tillegg tonus. COMFORT neo differensierer mer på uttrykk enn EDIN, en slik gradering kan gi 

bedre operasjonalisering av begrepet smerte, men kan også gjøre instrumentet mindre 

tilgjengelig i klinisk praksis.  Variabelen ”trøstbarhet” i EDIN kan sammenlignes med 

”calmness/ agitation” i COMFORT neo. Instrumentene er forskjellige i vektlegging av 

kommunikasjon og samspill (EDIN) og respirasjon og hørbar gråt (COMFORT neo).  

 

 

3.2.2 Klinisk nytte og praktisk bruk 

Systematisk og rutinemessig smertevurdering via validerte scorings verktøy er anbefalt utført til 

alle premature og syke nyfødte hver fjerde til sjette time (Anand, 2001). Dette gjenspeiles i 

retningslinjer og smerteprotokoller, men implementering i praksis er treg og mangelfull. En 

systematisk oversikt, kartlegger validerte smertescoringsverktøy beregnet til nyfødte (Duhn & 

Medves, 2004). Av 34 instrument, rapporteres klinisk nytte og praktisk bruk kun for fire. To av 

instrumentene rapporteres å kun være egnet for forskning. Et instrument bør være lett å bruke i 
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praksis, men samtidig utfyllende nok til at scoringen gir mening og virker nyttig. EDIN virker 

lett å bruke i praksis, og kategoriene gir mening. Variabelen ”kvalitet i kontakten med pleier” 

virker å passe best for terminfødte barn og eldre premature med modent samspillsmønster. 

Oppmerksomhet slik den er beskrevet i EDIN, er nesten umulig å bruke dersom barnet ikke har 

åpnet øynene ennå. EDIN gir best informasjon til sykepleiere som har god kompetanse i 

vurdering av premature barns uttrykk, og instrumentet kan brukes av foreldre som har blitt godt 

kjent med barnet sitt. N-PASS virker også enkelt å bruke i praksis. Kombinasjonen smerte og 

sedasjon passer godt til barn som får medikamentell behandling med opiater og/eller sedativa. 

Premature barn får i mindre grad medikamentell behandling, slik at sedasjons komponenten i 

instrumentet passer best til syke terminfødte. N-PASS har færre graderinger i smerte variablene 

enn EDIN og COMFORT neo, og virker derved ikke å gi like presis informasjon som de to 

sistnevnte. COMFORT neo inneholder mest informasjon om smerteuttrykk. Det kan virke litt 

uoversiktlig med en variabel for intuberte (respirasjon)og en for selvpustende (gråt), men 

sykepleierne i van Dijk`s studie valgte COMFORT neo fremfor 14 andre instrument i vurdering 

av pågående smerte (van et al., 2009). COMFORT neo vurderer ikke trøstbarhet, vurdert som en 

viktig indikator for vurdering av pågående smerte (Debillon et al., 2001; Hummel et al., 2008).  

Franck og Bruce uttrykker at tiden er moden for å undersøke om smertescoring gir bedret 

pasient utkomme i kliniske studier (Franck & Bruce, 2009). Forfatterne peker på interessante 

mekanismer som påvirker smertevurdering i klinisk praksis. En mekanisme er helsepersonells 

motivasjon til å svare på smerteuttrykk hos barnet. Er omsorgsutøveren ufølsom, og 

undertrykker sin empatiske respons, eller prioriterer andre konkurrerende oppgaver, vil barnet 

få utilfredsstillende smertebehandling. Franck og Bruce stiller seg kritiske til kostbare 

implementeringsstrategier for smertescoringsverktøy, i tider med stramme økonomiske rammer, 

og foreslår at smertevurdering utført av helsepersonell bør erstattes med teknologi på samme 

måte som monitorering av andre vitale tegn (temperatur, BT). Mangelfull implementering av 

scoringsverktøy kan forklares med en underliggende skepsis og motstand fra klinikere til å ta i 

bruk forenklede, ofte unøyaktige metoder som i ytterste konsekvens mangler respekt for klinisk 

ekspertise (Franck & Bruce, 2009). Jeg er kritisk til flere av punktene i sistnevnte artikkel. 

Monitorering er et supplement til kliniske observasjoner og kan ikke erstatte disse. 

Smertevurderingsverktøy bør brukes veiledende, og kan sikre at smertevurderinger foretas 

regelmessig. Scoringsverktøyene er ikke perfekte, men kliniske vurderinger og kunnskap om 

det enkelte barn må brukes i tillegg. Dersom smertescoring er ”gullstandard” og en 
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scoringsverdi etterspørres, vil også sykepleiere som prioriterer andre oppgaver måtte endre 

fokus mot smertevurdering og smertelindring. 

3.2.3 Er SCA og NIRS nyttig og brukbart? 

Nøye observasjon av barnets adferd og vitale parametre samt reaksjon på prosedyrer og 

håndtering vil fortsatt være viktigst i smertevurdering av premature barn. Nyere monitorerings- 

teknikker som SCA og NIRS kan gi imidlertid fremskaffe verdifull tilleggs informasjon. SCA 

iverksettes ved hjelp av tre elektroder som festes til barnets fot, og er således enkelt og non 

invasivt. Tolking av signalene oppfattes også som enkelt, etter noe undervisning. Hos premature 

er det alltid en viss fare for forstyrrelser (artefakter) under monitorering, men dette kan 

forebygges ved å pakke foten inn i bandasje. Premature bruker også føttene til monitorering av 

pulsoksymetri, samt perifer venekanyle eller arteriekran. Mange premature tar også kapillære 

blodprøver i hælen. Det blir derved ”konkurranse” om føttene. Hendene kan også brukes til 

pulsoksymetri, og venekanyle, men store, tunge bandasjer og ”skinner” på hendene 

vanskeliggjør at barnet gis mulighet til å suge på hendene, en viktig faktor i barnets normale 

utvikling. SCA er kanskje mest nyttig hos uttrykkssvake barn, det være seg de mest umodne, 

barn som viser få signaler på akutt smerte, eller har sykdom / får behandling som antas å være 

smertefull. Det er uansett behov for flere kliniske studier som undersøker sammenheng mellom 

SCA og smertescoring hos en større gruppe premature barn.  

NIRS er en non invasiv monitorering av vevsoksygenering i hjernen.  Neural aktivitet etter 

smertestimuli kan avdekkes ved endringer i hemoglobin konsentrasjon påvist via NIRS. 

Smertestimuli kan gi hemodynamiske endringer i cortex hos premature ned til 25 ukers alder 

(Slater et al., 2006). Ulike kliniske tilstander som påvirker blodstrøm og oksygenering som; 

persisterende ductus arteriosus, endret hemodynamikk forårsaket av sepsis, eller endringer i 

respiratorinsstillinger, kan påvirke NIRS målingene (Holsti et al., 2011). NIRS monitorering er 

ikke vanlig i dagens kliniske praksis, utstyret krever betydelig undervisning, og tolking av 

monitoreringen krever spiss kompetanse. Monitoreringsutstyr festet til barnets hode, kan 

forstyrre fiksering av CPAP, og gjøre barnet mindre tilgjengelig for foreldrene og hud-mot-hud 

kontakt. NIRS bør testes på større grupper premature, i ulike kliniske settinger, og mulig smerte 

bør kartlegges parallelt via scoring. 
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4. KONKLUSJON 

Optimal smertevurdering og smertelindring til premature barn som får 

respirasjonsunderstøttende behandling må være en naturlig målsetting i pasientbehandlingen. 

Det eksisterer mye forskning både hva gjelder smertevurdering, scoring og smertelindring, men 

kunnskapen er ikke godt nok implementert i praksis. Gapet mellom teori og praksis kan minskes 

ved at temaet settes på dagsorden, og avdelingene utarbeider tverrfaglige evidensbaserte 

smerteprotokoller, retningslinjer, flytskjema og prosedyrer. Ledere må legge til rette for 

undervisning om temaet, og har ansvar for å sikre en avdelingskultur preget av tverrfaglig 

samarbeid og respekt for hverandres kompetanse. 

Smertescoring må utføres regelmessig av sykepleierne, og legene må etterspørre 

scoringsverdiene. Et instrument som kartlegger pågående smerte bør være gullstandard, og 

brukes til alle premature som får respirasjonsunderstøttende behandling. EDIN er førstevalget i 

norske avdelinger, da det er det eneste instrumentet beregnet på premature og syke nyfødte som 

er oversatt og validert. PIPP bør i tillegg brukes for å score prosedyrer, da barnets reaksjon på 

akutte smerter gir verdifull tilleggsinformasjon. Andre monitorerings teknikker som SCA og 

NIRS kan brukes som et supplement dersom avdelingene har kompetanse til å tolke resultatene.  

Ikke medikamentelle smertelindring strategier må brukes som grunnleggende smertelindring. 

Avdelingene må ha ressurser og vilje til å prioritere smertelindring som krever tilstedeværelse 

av to sykepleiere. Barn som viser smerteadferd på tross av at ikke medikamentelle strategier er 

forsøkt, trenger medikamentell behandling. Evidensbaserte retningslinjer og flytdiagram hva 

gjelder medikamentell smertebehandling kan bidra til faglig forsvarlig medikamentell 

smertelindring, men kliniske vurderinger knyttet til det enkelte barnet er viktigst. Sykepleiere 

som har høy kompetanse i smertevurdering av premature og kjenner barnet godt, vil kunne 

foreta de beste smertevurderingene både før og etter administrering av medikamentell 

behandling. Smertebehandling må være et like naturlig tema i tverrfaglige diskusjoner som 

respirasjon, sirkulasjon og ernæring.  

Foreldrene bør veiledes i tolking av barnets uttrykk hva gjelder velvære og smerte/ ubehag, slik 

at de også kan bidra til at barnet får god smertebehandling. Foreldrene kan med fordel gi ikke-

medikamentell smertelindring ved smertefulle prosedyrer, dersom de ønsker dette og har fått 

veiledning. 
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personopplysninger for forskning i prosjektet ”EDIN-studien” 
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følgende er et formelt svar på meldingen. Forutsetningene nedenfor må være oppfylt før 
rekruttering av pasienter til studien kan starte.  
 
Personvernombudet har vurdert det til at den planlagte databehandlingen av 
personopplysninger / helseopplysninger tilfredsstiller de krav som stilles i helse- og 
personvernlovgivningen.  
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Personvernombudet har ingen innvendinger til at den planlagte databehandlingen av 
personopplysninger / helseopplysninger kan igangsettes under forutsetning av følgende: 
 

1. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i studien skjer i samsvar 
med og innenfor det formål som er oppgitt i meldingen (se vedlagte meldeskjema). 

2. Studien må vurderes og godkjennes av Regional komité for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK), og eventuelle merknader må følges. Kopi av 
anbefaling fra personvernombudet vedlegges søknaden til REK. REKs uttalelse 
sendes i retur til undertegnede. 

3. Vedlagte samtykke benyttes. Eventuelle endringer til dette som berører formålet, 
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tas i bruk. 

4. Data lagres som oppgitt i meldingen.  
5. Kodeliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger lagres på papir, 

nedlåst på prosjektleders avlåste kontor. Listen lagres fysisk adskilt fra andre 
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6. Data slettes eller anonymiseres senest 31.12.2014. Kodelisten makuleres innen 
denne tid.  

7. Dersom formålet, utvalget av inkluderte eller databehandlingen endres må 
personvernombudet gis forhåndsinformasjon om dette. 

8. Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende personvernombudet ny 
melding som bekrefter at databehandlingen skjer i overensstemmelse med 
opprinnelig formål og helseregisterlovens regler.  

 
Studien er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over forsknings- og 
kvalitetsstudier. 
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Vedlegg 4 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”EDIN studien” 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg/dere om å la ditt/deres barn delta i en forskningsstudie for å undersøke 

om smertescoringsskjemaet EDIN (Echelle Douleur Inconfort Nouveau-Ne) er egnet for å 

avdekke mulig smerte og/eller ubehag hos premature barn som får pustehjelp. Premature barn er 

umodne i sine uttrykk og det kan være utfordrende å oppdage smerter og ubehag. Smertevurdering 

via scoringsskjema kan hjelpe oss å oppdage om barnet har smerter og/eller ubehag. Studien som 

inngår i en artikkel/masteroppgave kan innlede endring i praksis samt bidra til mer systematisk 

kartlegging av smerte og/eller ubehag hos premature barn. Solfrid Steinnes, Intensivsykepleier og 

masterstudent, vil gjennomføre studien. Veileder er Inger Schou-Bredal, Førsteamanuensis og 

forsker i sykepleie. Ansvarlig for studien er Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

 

Hva innebærer studien? 

Barnets deltagelse i studien innebærer at hun/han blir nøye observert av to erfarne 

spesialsykepleiere en eller to perioder 8 timer hver gang. Observasjonene dokumenteres på et eget 

observasjonsark.  

 

Mulige fordeler og ulemper 

En fordel for barnet ditt/deres vil være at hun/ han blir grundig observert for mulig smerte den aktuelle 
perioden. Erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre premature barn. Det vil ikke være noen 
ulemper ved deltagelse i studien.  
 
Hva skjer med informasjonen om barnet?  
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Informasjonen som registreres skal kun brukes slik som tidligere beskrevet. Alle opplysningene vil bli 

behandlet uten navn, fødselsnummer eller direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter barnet 

ditt /deres til opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun forskere tilknyttet studien som har adgang 

til navnelisten og som kan finne tilbake til barnet. Det vil ikke være mulig å identifisere barnet i 

resultatene av studien når disse publiseres. 

Hvis du/dere sier ja til at barnet kan delta i studien, har du/dere rett til å få innsyn i hvilke opplysninger 
som er registrert om barnet. Du/dere har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi 
har registrert. Dersom du/dere trekker barnet fra studien, kan du/dere kreve å få slettet innsamlede 
opplysninger. Opplysningene blir slettet når studien er ferdig (2014). 
  

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du/dere ikke ønsker at barnet deltar, trenger du/dere ikke å 
oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen barnet ditt/deres får ved 
sykehuset. 
Dersom du/dere ønsker at barnet ditt/deres deltar, undertegner du/dere samtykkeerklæringen på 

siste side. Om du/dere nå sier ja til at barnet deltar, kan du/dere senere trekke tilbake ditt/deres 

samtykke uten at det påvirker barnets øvrige behandling på sykehuset. Dersom du/dere senere 

ønsker å trekke barnet fra studien, eller har spørsmål om studien, kan du/dere kontakte Solfrid 

Steinnes tlf. 22118781/86 

 
Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien 
innebærer. 
Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – 

Personvern, biobank, økonomi og forsikring.  

Samtykkeerklæring følger etter kapittel B
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien 
innebærer 

 Kriterier for deltagelse; Premature barn, født etter 24 svangerskapsuke, som 
får pustehjelp i form av respirator eller CPAP, ønskes i studien. Barna 
observeres systematisk for mulig smerte/ubehag. 

 Bakgrunnsinformasjon om studien; Premature barn har, grunnet umodenhet, 
svake smerteuttrykk. Det anbefales derved å kartlegge mulig smerte via 
smertescoring. I dag brukes et smertescoringsskjema (Premature Infant Pain 
Profile-PIPP) som ikke er utviklet for pågående smerte/ubehag. Echelle 
Doueleur Inconfort Nouveau-ne (EDIN) er utviklet for å kartlegge pågående 
smerte/ ubehag hos premature og syke nyfødte barn. Scoringsskjemaet er 
oversatt til norsk men den norske versjonen er ikke systematisk utprøvd i 
praksis. Dette ønskes utført i EDIN-studien. 

 Tidsskjema- hva skjer og når skjer det? Barnet vil observeres en periode på 
8 timer av 2 erfarne spesialsykepleiere. Observasjonene finner sted når barnet er 
stabilt, og ikke har fått medikamentell smertelindring med opiater siste 2 døgn. 

 Mulige fordeler; I observasjonsperioden vil barnet få optimal smertelindring. 
Barnet vil også bli systematisk observert for mulig smerte/ubehag. 

 

Kapittel B - Personvern, biobank, økonomi og forsikring 

 

Personvern 

Opplysninger som registreres om barnet er; alder, kjønn, antall døgn med pustehjelp, 

antall døgn barnet hadde navlekatetere og/eller venflon, samt type ernæring. 

Prosedyrer og stell vil smertescores ved PIPP og EDIN. Det vil også dokumenteres 

hvilken type smertelindring barnet får i de ulike situasjonene. Opplysningene hentes 

fra barnets journal, og via direkte observasjon av barnet.   

Oslo Universitetssykehus, Ullevål, ved administrerende direktør er 

databehandlingsansvarlig. 



60 

60 

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  

Hvis du/dere sier ja til at barnet deltar i studien, har du/dere rett til å få innsyn i hvilke 

opplysninger som er registrert om barnet. Du/dere har videre rett til å få korrigert 

eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du/dere trekker barnet fra 

studien, kan du/dere kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

 

Informasjon om utfallet av studien 

Du/ dere har rett til å få informasjon om resultatene av studien. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg / vi er villig(e) til å la barnet mitt/vårt delta i studien  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av foreldre, dato) 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Solfrid Steinnes, masterstudent, 4 januar 2010) 
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Vedlegg 6 
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