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

Liebskind og Melzack



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

Liebskind og Melzack



Smerte hos barn 
Evolusjon av en «forståelse»

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

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

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



Men så forsvant vettet…



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

tallet

Barn og nyfødte hadde mindre myelinisering

av nervefibre, de var derfor ikke biologisk 

modne til å oppleve sensoriske impulser 

som smerte (ja ha..)

Dr. Paul Flechsig

Leipzig, 1872



Tåken begynner å lette….
• På hele 1900-tallet frem til andre halvdel av 1980-

årene var det en «vanlig oppfattelse» innen 
medisinske lærebøker at barn og spesielt nyfødte i 
liten grad/ikke kunne oppleve smerte
– Alle synlige reaksjoner var «reflekser» og alt ble glemt

– Opiater til barn var ansett som farlig

– Operasjoner ble gjort uten anestesi…

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

Kirurgene Swafford og Allen, 1968



Baby Jeffrey Lawson

Ekstremt prematur

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

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

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



Premature og nyfødte –

generelt om smerter



HVORFOR FOKUSERE PÅ SMERTEBEHANDLING?

 Mange premature og nyfødte innlegges med en eller annen grad av 

smerte, blir utsatt for smertefulle prosedyrer eller får smerter av 

behandlingen de får. 

 Foreldre oppgir at smertebehandling er nest viktigst ifm en 

sykehusinnleggelse/møte med helsepersonell

 Dårlig smertebehandling influerer et barns liv og omgivelser på en 

svært negativ måte

 Holdninger og kunnskap



Smertedefinisjon 

”Smerte er en ubehagelig, sensorisk og 

emosjonell opplevelse som assosieres med 

vevsødeleggelse, eller som beskrives som 

vevsødeleggelse” 

(International Association for the Study of Pain, IASP)

Smerte er altså en opplevelse som kan ha andre årsaker enn vevsskade. 

Smerte er et sammensatt fenomen, som influeres av fysiske, psykiske, sosiale, 

kulturelle og åndelige/eksistensielle forhold.



Smertefysiologi hos premature og nyfødte 

barn

• Ved 24. ukers alder er alle nødvendige strukturer for smerteoppfattelse  

utviklet, men ikke funksjonelt modne! 

• Tetthet av hud nociseptorer er like stor i siste del av fosterlivet og     

nyfødtperioden som hos voksne. 

• Sentrale smertebaner til thalamus er fullstendig myelinisert ved 30 ukers 

alder og thalamokortikale baner ved 37 ukers alder. 

• Forskning viser at premature helt ned til 25 uker har cerebrale responser på 

smertefulle og stressende hendelser.

• Smertesignaler kan hemmes av nedadstigende baner som hemmer 

spinotalamiske celler i ryggmargen.  Denne hemmingen av 

smerteoverføring er ikke ferdig utviklet før 10-40 dager etter fødselen. 



• Premature og nyfødte viser ofte økt fysiologisk og hormonell respons på smerte 

sammenlignet med eldre barn/voksne. 

• Pga manglende hemming fra nedadstigende baner gir kanskje nociseptiv 

stimulering derfor også mer omfattende effekter i CNS? 

• Tidlige smerteopplevelser gir trolig varige forandringer i CNS.

• Premature synes å ha en lavere smerteterskel og reagerer mer på smertestimuli  

enn fullbårne



Hormonal og metabolsk reaksjon

• Økning av binyrebarkhormoner;

 adrenalin
 corticosterioider

 proteinnedbrytning
 glukagon
 insulin

• Innvirkning på vekst og immunforsvar.

• Vi ser først  blodsukker og senere  blodsukker hvis 
glukoselagrene tømmes.

• Metabolsk acidose.

• Reaksjonene kommer ofte senere etter en smertefull 
prosedyre hos små premature.



Fysiologiske symptomer ved smerte

• Tachycardi 

• Bradycardi

•  blodtrykk

• Raskere og mer overflatisk respirasjon

• Apnoer

•  O2-metning ( O2-forbruk)

• Transcutan O2  og CO2 

• Svett og klam i huden, spesielt i håndflaten (emosjonell 
svette)

• Marmorering



Adferdsforandringer ved smerte

• Ansiktsuttrykk og gråt

• Forandring i aktivitetsnivå og kroppsstilling.

• Avvergelsesreaksjoner; fekter med armer og ben og blir stiv 

i kroppen.

• Forandring i søvnmønster og søvnkvalitet.

• Forandring i oppmerksomhet, samspill og appetitt.

Nøyaktige observasjoner av barnet er et viktig og 

avgjørende utgangspunkt for vurderingen av smerte.



Konsekvenser på lang sikt

• Skader på umoden hjerne. For eksempel 

leukomalasier og hjerneblødning.

• Endret smerteopplevelse - hyperalgesi

• Psykososiale problemer. For eksempel 

tilknytningsvansker.

• Endret vekstutvikling



Faktorer som forsterker eller 

reduserer smerte

• Stressfaktorer utenom selve smerten

• Miljøets påvirkninger

• Barnets modenhet

• Tidligere opplevelser

– Premature og nyfødte venner seg ikke til smerte 

– Gjentatt smerte forårsaker en tilstand der et lite 

stimuli forårsaker en forholdsvis stor reaksjon

(windup-fenomen)



Smertevurderingsverktøy – nødvendig i 

vurdering og evaluering



Barnepalliasjon og smertebehandling



….er å gi livskvalitet til barnet og 

familiens liv, ikke bare tid til barnets liv.

Målet med barnepalliasjon



 Antall barn som dør er liten sammenlignet med antallet voksne.

Mange av de individuelle tilstandene er svært sjeldne med 
diagnoser en bare finner hos barn.

 Tidsperspektivet – kan vare timer, dager, måneder eller år.

 Det kan være flere barn i en familie med samme sykdom grunnet 
familiær arv.

 Omsorgen gjelder hele familien.

 Barn er i kontinuerlige utvikling; fysisk, emosjonelt og kognitivt.

Kilde: A guide to the development of children`s palliative care
services , Third edition 2009ACT

Hva er særegent med barnepalliasjon



https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge




Hvorfor fokusere på smerte?

 Erfaringer setter biologiske spor – epigenetic 

 Smerter påvirker helbred og livskvalitet

 Smertebehandling er ikke begrenset av kunnskap, 
men vilje hos den enkelte og et fagmiljø

 Smerte i en eller annen grad, er den opplevelsen hos 
barn vi aller mest opplever, og som vi må forholde oss 
til (daglig, flere ganger om dagen)

 Behandling av smerte er en av de viktigste tiltak vi 
iverksetter

 Utydelig begrepsbruk er et hinder for god 
smertebehandling



Forutsetninger for god 

smertebehandling

 Være i forkant

 Systematikk

 Vurderingsverktøy

 Kunnskap om smerte

 Retningslinjer/strategier

 Samarbeid med foreldre/foresatte

 Tverrfaglig samarbeid



Smertebehandling til barn fremmes 

gjennom:
• Smertevurdering og behandling må bli ennå mer 

sentral i vår hverdag

• Velg og bruk verktøy aktivt 

• Opplæring i bruk av verktøy

• Alltid bruke verktøy der smerte forventes

• Tilstreb kontinuitet 

• Øke kunnskapen  om smerter og behandling

• Dokumenter vurderinger og effekt av tiltak

• Bruke foreldrene aktivt i hele forløpet

• Etablere rutiner for smertebehandling ift ulike 

smertefulle prosedyrer

• Slutt aldri og undres, og søk etter svar 



”Tål ikke så inderlig vel den smerte som  

ikke rammer deg selv”

Fritt etter Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove»

Takk for oppmerksomheten
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