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Prosjekt Comfort Scale

• Implementering: tillatelser, oversettelse, tilrettelegging, opplæring, reliabilitetstesting….
• Spørreundersøkelse: personalets holdninger til smertelindring ved prosedyrer i 2004 og 2007
• Konklusjon: smertelindring ble ikke alltid gitt i samsvar slik personalet vurderte barns smerter, 

tendens til mer adekvat smertelindring gjennom hele forløpet

Prosjektgruppe: Eva-Lotta, Gabrielle, Marie, Beryl, Tove, Ann-Cecilie, Kari
Veileder: Hilde Wøien
Forankret i ledelsen (Jarle Henriksen og Øyvind Skraastad)
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Helsekompetanse

«Det som utløste smerten er 
ikke nødvendigvis det som 

opprettholder den...»



Langvarig smerte hos barn og ungdom

• Tverrfaglig barnesmerteteam
– Trengs de?

Aftenposten, 11.02.16: Celine var en 
«perfekt» tenåring. Så begynte de mystiske 
smertene.....
Frykten tar tak og slipper ikke, hverken hos 
Celine eller foreldrene. Kan hun dø?

…men så fikk jeg følelsen 
av å bli trodd.., og at det 
jeg følte var liksom helt 
normalt! ... Og det liksom 
- det hjalp…

… han ville fortsette og det ga meg motivasjon, 
når han sier at du kommer til å bli frisk liksom.., 
- det er veldig godt å høre…



Ta i bruk verktøy og muligheter som finnes

• Helt sjef! 
– lærings- og mestringstilbud for 

unge som har langvarige 
helseutfordringer, og deres 
foreldre

Kurslederne



Bruk av internett

YouTube: Spotify:

Smertevurdering FPS-R

Kartlegging av EDA

https://youtu.be/ANIRkpMSmo8
youtu.be/yq4RVOwE1Wo


“Bare et lite stikk”

• PhD-prosjekt

• Smerte og frykt ved gjentatte subkutane injeksjoner hos barn 
med barneleddgikt

• Hvordan oppleves det og hva trenger barn og foreldre fra 
helsepersonell for å oppleve mestring i dagliglivet?
– 3 kvalitative studier med bruk av video observasjon, individuelle intervju 

og fokusgruppe intervju

Foto: Øystein Horgmo, UiO
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