
 

  

Psykologisk behandling ved barnesmerter 
- Hvordan skape en opplevelse av trygghet og mestring 
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Barn er ikke små voksne 



Språk 
 

Det er ikke farlig 
Det gjør ikke vondt 

Nå kommer et stikk.  
Gjør det vondt? 

 
 
”Nå må du ta deg sammen og sitte rolig, hvis ikke må jeg holde 
deg!  
                                                   eller            
Du gjør en flott jobb for kroppen. Og nå hjelper jeg deg å holde 
armen rolig så blir vi fort ferdig – og da skal du?..”.  
 
 



Traumer 

 
 

• Barn med alvorlig og/eller kronisk somatisk sykdom har økt 
risiko for å utvikle posttraumatiske stresssymptomer, PTSD og 
dissosiasjon (Diseth, 2006; Gjems & Diseth, 2011).  

 

• 90 % av somatisk syke barn rapporterte om minst en traumatisk 
hendelse, gjennomsnittlig 3.14 hendelser (Stuber, Shmesh & Saxe, 2003).  
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                           Terror              Aggresjon /Utagering 
 
                           Frykt                Opposisjon 
 
                           På vakt            Uaktsom 
 
                         
 
                          Oppmerksom  
 
 
 
                           Hvile 
 
                            På vakt        Unngåelse 
 
                            Frykt           Underkastelse 
                            
                           Terror           Besvimelse 
 
                                                 
 
        

Sympatisk aktivering; Kamp/flukt 

Økt hjertefrekvens, raskere pust, blod til 

muskulatur 

Parasympatisk aktivering:  

Lav hjertefrekvens,  

lavere blodtilstrømning, bedøvelse 

 

Toleransevinduet (Siegel, 2001) 



     
Smertefulle og skremmende 

prosedyrer 
 

 

 

 

 

Smertefulle opplevelser kan påvirke barns forventning og 
sensitivitet for fremtidig smerte (Noel et al., 2010; Von Baeyer 
et al., 2004).  
 
Engstelse kan forsterke sannsynligheten for å oppleve smerte 
(Kleiber et al., 2007). 
 
Smertefulle opplevelser kan bidra til økt redsel for situasjoner 
assosiert med smerten (Noel et al., 2010).   
 
Yngre barn opplever mer intens redsel og smerte ved 
prosedyrer enn eldre barn (Kleiber et al., 2007).  
 
Det forekommer mest ufrivillig holding blant de yngste barna 
(Svendsen, 2015; Lewis et al., 2014).  



Smerte 

 

• Smerte er et bio – psyko - sosialt fenomen 

• Smerte er subjektiv opplevelse – kan ikke 
overprøves.  

• Psykologiske faktorer kan bidra til å regulere 
nervetrafikk og avgjøre hvilke impulser som når 
hjernen.  



Kan din kliniske kommunikasjon endre 
effekten av medikamentene du gir? 

 

• «Trenger du virkelig Emla for 
dette? Det er jo bare et stikk, og 
det gjør ikke vondt!» 

 

• «Dette plasteret er helt spesielt. 
Det beskytter den delen av 
kroppen din som trenger det, slik 
at du klarer jobben du skal gjøre 
enda bedre. Det er viktig, fordi det 
er du som kjenner kroppen din 
best, og du har kontrollen.» 

 

 



Hva gjør situasjonen trygg? 

 

• Ro  

• Forutsigbarhet 

• Oversikt  

• Kontroll 

• Opplevd mestring  



Hvordan skape en opplevelse av ro, forutsigbarhet, 
oversikt, kontroll og mestring? 

Se barnet – ”positiv transe” 

 

 

«Du er her for å gjøre en jobb for kroppen din. Denne jobben er 
viktig for at du skal kunne være frisk, leke, gjøre alt det du liker. 
Du kan ikke bestemme om du skal gjøre det, men du kan være 

med å bestemme hvordan. Dette får vi til sammen!»  

 

 



Forberede  

• Hva vi skal gjøre og hvorfor : «Vet du hva blodet gjør? Det 
vet du, og hvor blodårene er – kan du vise? – tenk så mye du 
kan om kroppen. Og nå skal vi ta en blodprøve fordi…» 
 

• Lage plan for hvordan, gi valg og eventuelt øve.  

 

• Avtale jobber: «Din jobb er å holde armen rolig og å se på 
filmen, mammas jobb er å heie og min jobb er å hjelpe deg å 
holde armen rolig og å ta blodprøve. Ok?» 
 

• Hva skal du/dere etterpå?  Avtale en passelig lønn. Deilig å 
bli ferdig! 

 





  



Årets navn i Dagbladet: Rasmus på Riksen 

Foto: Jørn H. Moen 



Opplevelse av kontroll  
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Spiderman-drakten 





  

«Hypnose» (gresk) = søvn 

En tilstand med endret bevissthet hvor man er 
sterkt konsentrert med fokusert oppmerksomhet og 
dermed økt mottagelighet for terapeutiske 
intervensjoner (dvs. forslag fra terapeuten som er i 
overenstemmelse med pasientens egne ønsker).  



• Raskere, mer direkte måte å oppnå symptomlette 
eller problemløsning.  

• Spesielt egnet ovenfor barn pga. evne/lett tilgang 
til forestilling/fantasi nødvendig for induksjon.  

• Gjennom hypnose kan barn forestille seg og 
oppleve en ny handlemåte i en problematisk 
situasjon, for så å inkorporere denne 
handlemåten i virkeligheten.  



Naturen som behandlingsrom   



«Dobbelt modig» 

• Historien barnet sitter 
igjen med etterpå 



Psykologisk behandling ved barnesmerter:  
- hvordan skape en opplevelse av trygghet og mestring 

• Kartlegging: tidligere opplevelser, sårbarhet, foreldrestøtte 

• Forberedelse; info, mening, oversikt, forutsigbarhet og kontroll 

• Klinisk kommunikasjon  - positiv forventning 

• Avledning/defokusering (leker/Ipad/såpebobler/pust/godt sted) 

• Eksternalisering  

• Klinisk hypnose/hypnotisk språk 

• Psykoterapi (CBT/TFCBT etc) 

• Å ta utgangspunkt i barns naturlige mestringsstrategier; fantasi, 
lek, aktivitet, natur, trygge tilknytningspersoner etc.  

• Historien barnet sitter igjen med etterpå 
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