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DETALJERT FORKLARING PÅ COMFORT SCALE 
 

 
Barnet skal observeres i 2 minutter – på slutten av observasjonstiden sjekkes muskel respons. 
 
VÅKENHET 
Våkenhet skal bedømmes ut i fra barnet’s respons på omgivelsene.  Dette inkluderer lyder og støy fra for 
eksempel medisintekn. utstyr, samtaler i rommet, telefoner, callinger og lys. Observatøren må la være å 
påvirke/stimulere/distrahere barnet, og det skal ikke foregå noen form for intervensjoner i scoringsperioden (eks. 
tubeskift, veneflon/blodprøvestikking).   
 
1) Sover dypt. Barnet har lukkede øyne, puster dypt og regelmessig, minimal respons på forandringer i 

omgivelsene.  
2) Sover lett.  Barnet har øynene lukket det meste av observasjonstiden. Reagerer likevel noe på omgivelsene 

med rolige bevegelser og ansiktsuttrykk Forsøker av og til å åpne øynene. 
3) Søvnig.  Barnet lukker øynene ofte, eller gjør anstrengte forsøk på å åpne øynene. Svært lite interessert i 

omgivelsene. 
4) Våken.  Barnet gir respons på omgivelsene uten å være irritert eller utilpass, har øynene for det meste åpne, 

eller åpner dem som respons på stimuli.   
5) Veldig våken.  Barnet er årvåkent/vaktsomt med store åpne øyne. Overreagerer/lar seg veldig lett forstyrre 

av omgivelsene.   
 
ROLIGHET/AGITASJON 
Måler barnets nivå av følelsesmessig uro og engstelse. 
 
1) Rolig.  Barnet virker avslappet og fredelig, ingen tegn til uro eller engstelse. 
2) Litt engstelig.  Barnet virker ikke helt rolig, og viser tegn til å være litt engstelig. 
3) Engstelig.  Barnet virker noe urolig og engstelig, men kontrollerer følelsene sine. 
4) Redd.  Barnet virker svært urolig, viser tydelig at det er redd, men har likevel en viss grad av kontroll på 

følelsene sine. 
5) Veldig redd/panikk.  Barnet har ingen kontroll over seg selv, følelsen av redsel tar helt over. 
 
RESPIRATORISK RESPONS 
Måler barnets respiratoriske respons på en endo-tracheal tube og mekanisk ventilasjon.  Bevegelser med munnen 
som omtales i dette punktet, er spesifikt relatert til pust/forsøk på å puste selv. 
 
1) Ingen hoste eller spontan egen respirasjon.  Bare respiratorens ventilasjon er synlig..  Ingen bevegelser med 

munnen eller hevelse av thorax utover det respiratoren utfører.   
2) Spontan respirasjon, men med liten eller ingen betydning for gassutvekslingen.  Barnet puster i takt med 

respiratorinnstillingen.  Thorax beveger seg i takt med respiratoren.  Trigger-markering er det eneste som 
indikerer at barnet trekker pusten. 

3) Hoster eller puster av og til i utakt med respiratoren.  Barnet beveger på munnen, og har av og til bevegelse i 
thorax i utakt med respiratoren..  Økt luftvegstrykk kan forekomme.  

4) Puster selv og er i utakt med respiratoren eller hoster regelmessig.  Barnet gjør ofte bevegelser med munnen, 
eller pustebevegelser i utakt med respiratoren`s innstilling. Nesevingespill kan forekomme.   

5) Barnet kjemper mot respiratoren, hoster og brekker seg. Beveger munnen og puster i utakt med respiratoren. 
Situasjonen påvirker gassutvekslingen. 

 
GRÅT 
Gråt bedømmes på barn som ikke respiratorbehandles.  Hovedvekten legges på vurderingen av lyd og oppførsel 
hos barnet, mer enn på tilstedeværelse av tårer.  
 
1) Lydløs respirasjon, ingen gråtelyd. 
2) Klynker eller stønner av og til.  Dette kan være sutring fra et barn som er i ferd med å begynne å gråte, men 

kan også være snufsing og stønning etter en gråteperiode. Både snufsing og stønning er intermitterende, ikke 
vedvarende. 

3) Klager med monoton lyd.  Barnet gråter ikke enda, til tross for at det lager kontinuerlige eller 
intermitterende monotone gråtelyder.   

4) Gråt. Barnet gråter.  Gråten kan også være lydløs. 
5) Skriker.  Barnet skriker eller hylgråter.  Lyden er ofte sterk og gjennomtrengende. 
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FYSISK BEVEGELSE 
Måles i hvor hyppig og hvor intenst barnet beveger seg, relatert til stress.    
           
 
1) Ingen bevegelse. Barnet har totalt fravær av bevegelser. 
2) Små bevegelser av og til.  Barnet viser tre eller færre forsiktige bevegelser av fingre eller føtter, eller veldig 

små bevegelser med hodet. 
3) Hyppige, forsiktige bevegelser.  Barnet viser mer enn tre forsiktige bevegelser av fingre eller føtter, eller 

veldig små bevegelser med hodet. 
4) Kraftige bevegelser begrenset til ekstremitetene.  Bevegelsene i armer, hender og /eller ben er intense og 

energiske. Hodet kan også bevege seg.  Bevegelsene er kraftige nok til å kunne få kanyler ut av posisjon. 
5) Kraftige bevegelser inkludert kropp og hodet.  Barnet har kraftige/raske bevegelser av hodet og kropp, f.eks 

som å kaste med hodet, bøying av rygg og nakke.  Armer og ben kan også være i bevegelse.  Bevegelsene er 
kraftige nok til å kunne dislokere en endotrakealtube. 

 
 
ANSIKTSUTTRYKK 
Bedømmelse av musklene i ansiktet.  Sammenlignet med et våkent barn.. 
 
 
1) Ansiktsmusklene er totalt avslappet.  Barnet har ingen muskelbevegelser i ansiktet, med unntak av normal 

munn og lukkede øyne.  Munnen kan se slapp ut og barnet kan sikle. 
2) Normale ansiktsuttrykk.  Barnet har ikke muskelbevegelser i ansiktet. Munn og øyne er lukket på vanlig 

måte.  Vanlige suge/smattebevegelser kan forekomme.  
3) Synlig spenning i noen ansiktsmuskler.   Tidvis litt anspent i noen ansiktsmuskler.  Dette inkluderer ikke 

langvarige spenninger av muskelgrupper som øyenbryn, panne og munn. 
4) Synlig spenning i alle ansiktsmuskler. Barnet viser tydelig langvarig anspenthet i ansiktsmuskler som 

øyenbryn, panne, munn, kinn eller hake. 
5) Ansiktsmusklene er fordreid og med grimaser.  Barnet gjør grimaser som uttrykker gråt, mistrivsel og stress. 

Dette inkluderer ofte ekstrem rynking av øyenbryn og panne, og grimaser med munnen. 
  
 
MUSKELTONUS 
Denne bedømmelsen er den eneste som krever aktiv deltagelse fra den som bedømmer, og skal gjøres på slutten 
av den to minutter lange observasjonsperioden.  
Bedømmingen av muskeltonus er i relasjon til normal muskeltonus hos en pasient som er våken og klar.  
Bedømmingen er basert på pasientens respons på rask og langsom flexion og extension av armer eller ben, uten 
for eksempel intravenøse innganger, tape, arteriekran eller annen fysisk motstand som en skinne. Dersom armer 
og ben ikke er tilgjengelige vil det være nok å bøye et håndledd eller en ankel.  
 
 
1) Totalt avslappet i musklene; ingen muskeltonus. Fravær av muskeltonus, det er ingen motstand ved 

bevegelse. 
2) Redusert muskeltonus.  Barnet viser mindre motstand på bevegelse enn normalt, men har ikke totalt fravær 

av muskeltonus. 
3) Normal muskeltonus.  Motstanden på bevegelser er normal. 
4) Økt muskeltonus og fleksjon av fingre og tær.  Barnet gjør helt klart større motstand på bevegelse enn 

normalt, men leddet er ikke helt stivt/rigid.  Fingre og tær kan være i bøyd posisjon. 
5) Ekstrem muskelstivhet/rigiditet og fleksjon av fingre og tær.  Muskelstivheten er barnets dominerende 

tilstand gjennom hele observasjonsperioden.  Dette kan også observeres uten manipulering av en 
ekstremitet, for eksempel ved knyttede never og sprikende tær.  
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