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SAMMANFATTNING 
 
Vaccination inom barnhälsovården är en procedur som i stort sett alla barn i Sverige utsätts 
för vid ett flertal tillfällen under uppväxten. Vaccinationsproceduren kan upplevas som ett 
övergrepp av barnet om proceduren inte genomförs på ett mognadsanpassat sätt med fokus på 
det enskilda barnets perspektiv. Tidiga upplevelser av smärta sätter spår hos barnen och 
påverkar deras smärtupplevelser senare i livet. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor 
inom barnhälsovård i Blekinge arbetade med smärtlindring av barn i samband med 
vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Urvalsgruppen bestod av alla 
sjuksköterskor som regelbundet arbetade med barnhälsovård i Blekinge. Studien har 
genomförts som en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet visade att flertalet av 
sjuksköterskorna inom barnhälsovården i Blekinge ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om 
smärta och smärtbehandling hos barn i samband med vaccination. På frågan om 
sjuksköterskan upplevde att vaccination orsakar smärta hos barnet svarade nästan hälften ja, 
liknande fynd gav frågan om sjuksköterskan ansåg att de fanns behov av smärtlindring i 
samband med vaccination av barn. Resultatet visade att metoder som mätt och nöjt, icke 
nutritivt sugande, glucos per os och EMLA® inte användes i någon större utsträckning. 
Förberedelse, avledning och rekommendationen till föräldrar att ge sitt barn paracetamol inför 
vaccination med vävnadsretande vaccin var metoder som majoriteten av sjuksköterskorna 
använde sig av.  
 
Nyckelord: barn, barnhälsovård, enkät, sjuksköterska, smärta, vaccination.  
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INLEDNING 
 
Vaccination inom barnhälsovården är en procedur som enligt Olsson och Jylli (2001) i stort 
sett alla barn i Sverige utsätts för vid ett flertal tillfällen under uppväxten. 
Vaccinationsproceduren kan upplevas som ett övergrepp av barnet om proceduren inte 
genomförs på ett mognadsanpassat sätt med fokus på det enskilda barnets perspektiv. Arbete 
med barn och dess familj i samband med smärtsamma procedurer ställer krav på 
sjuksköterskans kompetens gällande bemötande, engagemang och förståelse för barnets 
perspektiv (a a). Vi anser att det är oetiskt att inte smärtlindra barn på bästa möjliga sätt i 
samband med vaccination när det idag finns metoder som visats ha smärtlindrande effekt i 
samband med vaccination. Smärtupplevelser berör enligt Olsson och Jylli (2001) fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella områden. ”När det gör ont i kroppen gör det också ont i 
själen” (s 436). Något av det mest kränkande en människa kan uppleva är att utsättas för 
smärta (a a). Smärtbehandling av barn har länge varit ett eftersatt område, den tidigare 
uppfattningen var att barn inte kunde känna smärta. Detta är felaktigt, forskning visar att även 
prematurfödda barn känner smärta och tidiga upplevelser av smärta sätter spår hos barnen och 
påverkar deras smärtupplevelser senare i livet (Baccei & Fitzgerald, 2006). Barn har mycket 
svårt att förstå att det som gör ont kan leda till något gott. Att lindra smärta leder till att 
människovärdet skyddas (Olsson & Jylli, 2001).  

BAKGRUND 
 
Vaccination 
Enligt Socialstyrelsen (2008) är vaccination av barn en mycket effektiv och kostnadseffektiv 
medicinsk insats. Vaccination förhindrar spridning av infektion i samhället om tillräckligt stor 
andel av befolkningen är vaccinerade. Även de ovaccinerade skyddas genom detta. 
Vaccination skyddar den enskilde individen mot de sjukdomar vaccinet avser samt svåra 
komplikationer. En vaccinationstäckning på 80-95 % (beroende på smittämne) behövs för att 
smittämnet ska sluta cirkulera. Det finns alltid en risk för att smittämnet ska återkomma från 
en ovaccinerad omvärld (a a). Jacobson, Swan, Adegbenro, Ludington, Wollan och Poland 
(2001) genomförde en amerikansk studie på 150 barn i åldrarna 15-18 månader och 4-6 år 
som genomgick vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Barnen 
smärtskattades under förberedelsefasen och procedurfasen. Förberedelsefasen började när 
sjuksköterskan kom in i rummet och slutade precis innan kanylen vidrörde barnet. 
Procedurfasen började när kanylen vidrörde barnet och slutade fem minuter efter injektionen. 
Jacobson et al. fann att 21 % av barnen i den yngre åldersgruppen och 22 % i den äldre 
åldersgruppen visade allvarliga tecken på stress och obehag eller värre under 
förberedelsefasen. Under procedurfasen visade 93 % av barnen i den yngre åldersgruppen och 
44 % i den äldre åldersgruppen allvarliga tecken på stress och obehag eller värre. Skillnaden 
mellan grupperna under procedurfasen var statistiskt signifikant, de yngre barnen upplevde 
större stress och obehag än de äldre (a a). 
 
Pilotstudie 
Inför aktuell studie genomfördes en förberedande pilotstudie av Holmgren och Svensson 
(2008). Studien genomfördes i form av en kvantitativ enkätstudie inom två 
primärvårdsområden i Blekinge län. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor som arbetade 
regelbundet med barnhälsovård i Blekinge arbetade med smärtlindring av barn i samband med 
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vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Pilotstudien genomfördes för att 
testa formuläret och se om instrumentet höll kvalitetsmässigt eller behövde förändras inför 
studien i hela Blekinge län. Sjuksköterskor som regelbundet arbetade med barnhälsovård i de 
två primärvårdsområdena inkluderades i studien. Elva av fjorton sjuksköterskor i 
urvalsgruppen besvarade enkäten. I pilotstudien framkom att endast en av de tillfrågade 
sjuksköterskorna upplevde att vaccination orsakar smärta hos barn och två av de tillfrågade 
sjuksköterskorna ansåg att det fanns behov av smärtlindring i samband med vaccination av 
barn. Sex av respondenterna uppgav att de informerade föräldrar om betydelsen av 
förberedelse av barnet inför vaccination. På frågan om sjuksköterskorna rekommenderade 
föräldrar att EMLA® sitt barn inför vaccination svarade sju nej och fyra ibland. Ingen av de 
tillfrågade sjuksköterskorna rekommenderade föräldrar att ge sitt barn paracetamol inför 
vaccination med vävnadsretande vaccin. Samma svar gavs på frågan om sjuksköterskorna gav 
barn upp till ett års ålder 30 % glucos per os inför vaccination. Tre sjuksköterskor 
rekommenderade föräldrar till barn som använder napp att barnet bör använda denna under 
vaccinationen. Åtta av respondenterna uppgav att de använde sig av avledning i samband med 
vaccination. På frågan om sjuksköterskan rekommenderar föräldrar att barnet bör vara mätt 
och nöjt innan vaccination svarade endast en respondent ja (a a). 
 
Smärta och smärtfysiologi 
Smärta är enligt International Association for the Study of Pain, IASP ”en obehaglig sensorisk 
och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada”. Smärta är en 
subjektiv upplevelse det är bara individen själv som vet hur ont det gör (Merskey & Bogduk, 
1994). Smärta kommer i föreliggande studie att definieras enligt ovanstående. Enligt Olsson 
och Jylli (2001) bör all smärtlindring ges i förebyggande syfte och målsättningen måste vara 
att barnet inte skall ha ont. Orsaker till brister i smärtbehandling av barn kan bero på att 
vetenskaplig dokumentation saknas inom vissa delar av området.  En betydande orsak till 
bristfällig smärtbehandling kan vara att befintlig kunskap inom området ännu inte förts ut i 
verksamheterna (a a).  Baccei och Fitzgerald (2006) beskriver att redan det nyfödda barnet har 
ett fungerande intakt smärtsinne detta gäller även det prematurt födda barnet. Forskning visar 
att även det ofödda barnet reagerar på smärtsamma procedurer. De smärthämmande 
bansystemen hos nyfödda är mycket omogna och de utvecklas långsamt under de första 
levnadsåren. Detta kan innebära att barnen har en sämre endogen kontroll av nociceptiv 
smärta. Smärta orsakar skada både omedelbart och på längre sikt vilket påverkar individens 
framtida smärtupplevelser och smärtbeteende negativt (a a). Enligt Socialstyrelsen (2003) 
borde lindring av smärta vara en mänsklig rättighet för alla och det finns både humanitära och 
medicinska skäl att behandla smärta. Obehandlad smärta leder till frisättning av olika 
stresshormoner vilket i sin tur kan orsaka en ökad ämnesomsättning, öka skadan, försena eller 
förhindra sårläkning samt leda till infektioner till följd av nedsatt immunförsvar, förlängd 
sjuklighet, längre sjukhusvistelse och ökad dödlighet i vissa fall. Det är även viktigt att 
behandla smärta för att undvika smärtans långtidseffekter. Detta talar för att det även finns 
ekonomiska vinster med att lindra smärta (a a).  
 
Procedursmärta 
Olsson och Jylli (2001) beskriver vaccination som en smärtsam procedur av många som 
upplevs annorlunda av barn jämfört med vuxna. Vuxna kan ofta förstå det ofarliga i en 
procedur och se smärtan i sitt sammanhang vilket kan medverka till att hämma 
smärtupplevelsen. Barn kan på grund av rädsla och livlig fantasi istället förstärka 
smärtupplevelsen. Detta kan leda till att en liten nociceptiv stimulering kan leda till en 
upplevelse av stark smärta för barnet. Inom sjukvården används ibland fasthållning vid 
behandling av barn. Fasthållning får enligt Olsson och Jylli (2001) enbart användas på mycket 
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stark medicinsk indikation. Dessa övergrepp riskerar att åstadkomma skadliga effekter både 
på smärtsystemet och ur ett psykosocialt perspektiv. Med hjälp av uppmärksamhet, kunskap 
och resurser kan vi idag klara de flesta procedurer utan övergrepp (a a). Enligt Edwinsson 
Månsson och Enskär (2008) är barns rädsla för det okända stor i alla åldrar men speciellt för 
de små barnen på grund av bristande verklighetsuppfattning och förståelse.  
 
Smärtskattning 
Werner och Strang (2003) beskriver att barnet är den som upplever smärtan. När det gäller 
smärtskattning är självrapport den gyllene standarden. Personen som skattar barnets smärta 
måste förstå det språk barnet uttrycker sig med för att kunna skatta barnets smärta. Studier 
visar att barnen skattar sin smärta högre än vad föräldrarna skattar sitt barns smärta. 
Sjukvårdspersonal skattar barnets smärta än lägre än föräldrar vid jämförelse (a a). Schneider 
och LoBiondo-Wood (1992) genomförde en studie i USA på 40 barn 2-6 år gamla, deras 
förälder och sjuksköterska i samband med rutinvaccination. Barnet, föräldern och 
sjuksköterskan skattade oberoende av varandra barnets upplevelse av smärta efter proceduren. 
Resultatet visade en statistiskt signifikant skillnad mellan barnets och sjuksköterskans 
skattning av smärtan, barnet skattade sin smärta högre än sjuksköterskan. Även denna studie 
visar att barnen skattar sin smärta högre än vad deras föräldrar gör, detta resultat fanns det 
dock inte statistisk signifikans bakom (a a). 
 
Styrdokument 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 1 982:763 är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 
Patienten har även rätt att få individuellt anpassad information (a a). Enligt 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjusköterska skall sjuksköterskans arbete präglas av ett 
etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 
2005). Konventionen om barnets rättigheter antogs 1989 av FN: s generalförsamling. Nästan 
alla världens stater har anslutit sig till Barnkonventionen. Sverige ratificerade 
Barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Ratificeringen innebär att Sverige har 
bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Barnkonventionen slår fast vilka rättigheter 
varje barn ska ha i ett antal sakartiklar, övriga artiklar berör hur staterna ska arbeta med 
konventionen. Av sakartiklarna finns det fyra huvudprinciper som ska beaktas särskilt då man 
läser de övriga artiklarna.  

• Artikel 2, alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras. 
• Artikel 3, barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

Detta har sin grund i att barn har fullt och lika människovärde och inte är mindre värda 
än vuxna och att barn är sårbara och i behov av särskilt stöd och skydd. 

• Artikel 6, varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 
• Artikel 12, barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 

som berör honom eller henne. Hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad. 
(Barnombudsmannen, 2008). 

 
Familjeperspektivet 
Kirkevold och Strømsnes Ekern (2002) beskriver att ett barns hälsa och välbefinnande 
påverkas av familjen i både positiv och negativ riktning. Familjens sociala och emotionella 
stöd samt bekräftelse kan verka positivt på barnets hälsa och fungera som en buffert när 
barnet utsätts för stress. På samma sätt kan avsaknad av socialt och emotionellt stöd från 
barnets familjemedlemmar påverka barnets hälsa i negativ riktning. Vidare beskriver 
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Kirkevold och Strømsnes Ekern att det är viktigt att förstå hur familjens funktion och 
interaktion kan påverka hälsan för att kunna arbeta hälsofrämjande. Vid varje möte med barn 
och familj bör sjuksköterskan stödja och uppmuntra familjens egna resurser. All vårdpersonal 
har förpliktelser mot barnet och dess familjemedlemmar. Detta gäller särskilt plikten att ge 
tillräcklig information. Barn har inte de nödvändiga kognitiva och/eller emotionella 
färdigheterna vilket gör att familjemedlemmarna spelar en viktig roll för att tillvarata barnets 
intressen. Förpliktelsen mot barnet kommer dock i första rummet. Det är barnets rättighet att 
få mognads- och åldersanpassad information (a a). Den emotionella delen av smärtan är av 
stor betydelse hos barn vilket måste beaktas då man arbetar med smärta hos barn (Olsson & 
Jylli, 2001).  
 
Barnet och leken 
Edwinsson Månsson och Enskär (2008) beskriver leken som ett kommunikationssätt barnet 
använder sig av innan språket är fullt utvecklat. Genom leken behärskar barnet sig själv, 
kontrollerar sin rädsla och bearbetar obehagliga situationer. Leken lär barnet att förstå, 
använda sin fantasi och motorik. Leken är en livsviktig del av barns utveckling. Barnet lär sig 
och klarar av olika situationer psykiskt, emotionellt, fysiskt och intellektuellt med lekens hjälp 
(a a). Haiat, Bar-Mor och Shochat (2003) beskriver leken som ett mycket effektivt verktyg för 
att minska spänningar, ilska, frustration, konflikter och ångest. Genom leken kan ett barn i 
kontakt med sjukvården lättare tolka sjukvårdsmiljön. Sjuksköterskor som arbetar med barn 
måste ha ett intresse för och använda sig av leken i kontakt med barn inom sjukvården (a a).  
 
Smärtbehandlingsmetoder 
Förberedelse 
Schechter, Zempsky, Cohen, McGrath, McMurtry och Bright (2007) beskriver att 
förberedelse är en viktig metod för att förebygga smärta. Undersökningar visar att det är av 
stor betydelse att föräldrar får information om varför vaccinationen erbjuds med tyngdpunkt 
på nyttan av denna. Informationen bör även innefatta smärtan proceduren orsakar barnet. 
Föräldrarna bör bli förberedda på hur de kan hjälpa sitt barn genom proceduren t ex med hjälp 
av att läsa, berätta en saga eller fantisera tillsammans med sitt barn. Vidare beskriver 
Schechter et al. att forskning visar att förberedelse av barn bör utgå från ålder och 
mognadsnivå. Förberedelsen bör innefatta vad som ska hända, var det ska ske, hur länge det 
kommer att pågå och vad som ska göras. Hur det kommer att kännas samt metoder som barnet 
kan använda sig av för att hantera vaccinationsproceduren (a a). Enligt Edwinsson Månsson 
och Enskär (2008) är det viktigt att barn informeras på ett positivt sätt om den kommande 
proceduren. När det gäller de små barnen (1-3 år) ges den huvudsakliga informationen till 
föräldrarna för att de ska känna sig trygga och kunna förmedla tryggheten till sitt barn. Men 
även de små barnen behöver veta vad som kommer att hända så att de känner igen situationen. 
Det är bra att använda sig av en docka i samband med förberedelsen och barnet bör få leka 
med materialet. Ärlighet är viktigt och barnet måste få veta att hon/han kommer att bli utsatt 
för smärta. Vuxnas lögner lär barnet att det inte går att lita på vad den vuxne säger och 
lögnerna måste därför undvikas. För barnet är gråten ett sätt att hantera situationen och det är 
viktigt att den är tillåten. Vidare beskriver Edwinsson Månsson och Enskär (2008) att barn i 
förskoleåldern (4-6 år) behöver en kort och enkel förklaring till vad som ska hända. Det är 
viktigt att man är tydlig så att barnet förstår att samma procedur ska utföras på dem. Ett sätt är 
att använda sig av en ”tredje person” t ex en docka för att visa vad som ska göras och där 
barnet får utföra den aktuella proceduren på dockan. Genom barnets lek med dockan får den 
som informerar veta om och hur barnet uppfattat informationen. Barn i denna ålder har 
mycket skuldkänslor och det är viktigt att bekräfta för dem att de inte har någon skuld i 
situationen (a a). Enligt Socialstyrelsen (2003) är det när det gäller bemötandet av barnet 
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viktigt att beakta att det är barnet som har tolkningsföreträdelse för sin egen upplevelse, det är 
av betydelse att undvika uttryck som ”det gör inte ont” eller ”var nu duktig” etc. Svenaeus 
(2003) beskriver vikten av att en människa får lida ut och bli bekräftad i sitt lidande för att 
komma vidare i sin hälsoprocess. Edwinsson Månsson och Enskär (2008) anger klara 
samband mellan förälderns beteende och barnets reaktioner. Att stödja föräldern är av 
betydelse då föräldern kanske själv upplever miljön som stressfylld. Även Schechter et al. 
(2007) menar att föräldrars beteende tydligt påverkar barnets upplevelse av smärtsamma 
procedurer och möjligheten att hantera situationen (tabell 1). 
 
EMLA® 
Smärtan av nålsticket genom huden bedövas av EMLA® (bedövningssalva) vilket måste sitta 
på huden minst en timma för att lokalanestetikan ska hinna penetrera och bedöva huden och 
behöver därför planeras i tid (FASS, 2009). Den smärtlindrande effekten av EMLA® ökar 
under de första 15 minuterna efter att krämen avlägsnats (Socialstyrelsen, 2003). FASS 
(2009) anger att bedövningen av EMLA® kvarstår ca 2 timmar efter att krämen tagits bort då 
krämen suttit på under 1-2 timmar. Halperin, McGrath, Smith och Houston (2000) 
genomförde i Canada en randomiserad dubbelblind undersökning på 160 barn som fick sin 
första mässling – påssjuka - röda hund vaccin subcutant i låret vid ett års ålder. Resultatet 
visade att EMLA® hade en statistiskt signifikant smärtlindrande effekt i jämförelse med 
placebo. Cassidy, Reid, McGrath, Smith, Brown och Finley (2001) genomförde i Canada en 
randomiserad dubbelblind undersökning på 161 barn i åldrarna 4- 6 år som vaccinerades mot 
difteri, stelkramp, kikhosta, och polio vilket administrerades intramuskulärt. EMLA® visade 
sig även här statistiskt signifikant reducera smärtan i jämförelse med placebo. En Canadensisk 
randomiserad dubbelblind undersökning genomförd av Taddio, Nulman, Goldach, Ipp och 
Koren (1994) på 96 barn, 4-6 månader gamla som fick vaccination mot difteri, stelkramp och 
kikhosta intramuskulärt i låret visade att EMLA® hade en statistiskt signifikant 
smärtlindrande effekt i jämförelse med placebo. Taddio et al. (1994) frågade även föräldrarna 
om de upplevde det svårt att använda sig av EMLA® inför vaccinationen, 91 % av 
respondenterna upplevde inga svårigheter (tabell 1).  
 
Paracetamol 
Enligt Olsson och Jylli (2001) bör barn även smärtlindras med paracetamol 2 timmar innan 
vaccinationen vid administrering av vävnadsretande vaccin. EMLA® har i dessa fall inte 
tillräcklig effekt (tabell 1).  
 
Glucos per os 
Thyr, Sundholm, Teeland och Rahm (2007) genomförde i Sverige en undersökning på 110 
barn som vaccinerades mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och haemophilus influensae 
intramuskulärt i låret vid 3, 5 och 12 månaders ålder. I undersökningen jämfördes 2 ml 30 % 
glucos med 2 ml sterilt vatten som administrerades peroralt inför vaccinationen. Resultatet 
visade att 30 % glucos förkortade barnens skriktid efter vaccinationen till skillnad från dem 
som fick sterilt vatten, skillnaden var statistiskt signifikant vid 5 och 12 månaders ålder (a a). 
Hatfield, Gusic, Dyer och Polomano (2008) genomförde i USA en randomiserad kontrollerad 
studie på 100 barn i åldrarna 2-4 månader som skulle få tre olika rutinvaccinationer efter 
varandra vid samma besök. Barnen i experimentgruppen fick 2 ml 24 % sucrose peroralt samt 
napp två minuter innan första vaccinationen. Barnen i kontrollgruppen fick 2 ml vatten samt 
napp 2 minuter innan första vaccinationen. Resultaten visade statistiskt signifikant lägre 
smärtgradering för barnen som fick sucros i jämförelse med barnen som fick vatten, efter 
varje vaccination (a a). Carbajal, Chauvet, Couderc och Olivier-Martin (1999) genomförde en 
randomiserad prospektiv studie i Frankrike på 150 friska nyfödda barn som genomgick 
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venpunktion. Barnen som fick 2 ml 30 % glucos eller 2 ml 30 % sucros 2 minuter innan 
venpunktion visade statistiskt signifikant mindre smärta än de som fick sterilt vatten eller 
inget före venpunktionen (a a). Lewindon, Harkness och Lewindon (1998) genomförde en 
randomiserad dubbelblind studie i Australien på 107 barn i åldrarna 2, 4 eller 6 månader som 
vaccinerades mot difteri, stelkramp, kikhosta intramuskulärt, haemophilus influensae 
intramuskulärt samt polio per os. De intramuskulära injektionerna gavs i var sitt ben efter 
varandra. Hälften av barnen fick 2 ml 75 % sucrose per os och den andra hälften 2 ml sterilt 
vatten inför vaccinationen. Resultatet visade en statistiskt signifikant minskad skriktid för 
barnen som fick sucrose per os (a a). Barr, Young, Wright, Cassidy, Hendricks, Bedard, 
Yaremko, Leduc och Treherne (1995) fann att tre 250 µl doser av 50 % sucrose per os inför 
intramuskulär vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta statistiskt signifikant minskade 
skriktiden efter men inte innan injektionen i jämförelse med vatten per os. Studien omfattade 
57 barn vid 2 och 4 månaders vaccination (a a). Allen, White och Wallburn (1996) 
genomförde en dubbelblind randomiserad studie på 285 barn i åldrarna 2 veckor till 18 
månader som skulle genomgå 1-3 subkutana vaccinationer. Barnen delades in i tre grupper 
varav grupp ett vaccinerades enligt sedvanligt tillvägagångssätt. Grupp två fick 2 ml sterilt 
vatten per os 2 minuter före injektionen/injektionerna och grupp tre fick 2 ml 12 % sucrose 
per os 2 minuter före injektionen/injektionerna. Allen et al. fann att de barn som var 2 veckor 
gamla och fick sterilt vatten eller sucrose före injektionen visade statistiskt signifikant mindre 
tecken på smärta än de som fick sedvanlig behandling (a a). Enligt Schechter et al. (2007) 
rekommenderas att glucos peroralt används som rutin inför vaccination på barn upp till 6 
månaders ålder (tabell 1). Enligt Gradin, Eriksson, Holmqvist, Holstein och Schollin (2002) 
har 30 % glucos per os inga kända bieffekter vid enstaka doser.  
 
Icke nutritivt sugande 
Enligt Carbajal et al. (1999) visade barn som använde napp 2 minuter innan venpunktionen 
och under hela proceduren statistiskt signifikant mindre smärta än de som fick 2 ml 30 % 
glucos eller sucrose 2 minuter innan proceduren, de som fick sterilt vatten eller inget. Enligt 
Schechter et al. (2007) verkar icke nutritivt sugande, ex napp, ha en smärtlindrande effekt hos 
spädbarn som verkar synergistiskt med glucos. Svensk barnsmärtförening (2003) 
rekommenderar napp i samband med 30 % glucos vid subkutana och intramuskulära 
injektioner under nyföddhetsperioden (tabell 1).  
 
Avledning 
Avledning är en smärtbehandlingsmetod som Socialstyrelsen (2003) beskriver som något som 
i samband med proceduren fångar barnets uppmärksamhet exempelvis lyssna på musik eller 
blåsa såpbubblor. Dessa metoder kan i vissa sammanhang reducera obehag vid 
procedurrelaterad smärta (a a). Enligt Olsson och Jylli (2001) kan avledning starkt reducera 
smärtupplevelsen vid procedursmärta.  Det är av betydelse att barnet är helt koncentrerat på 
något annat än smärtan. Avledning ska därför väljas efter barnets ålder och intressen. Effekten 
av avledning kommer av att oron minskar hos barnet vilket leder till att kroppens 
smärthämmande mekanismer kommer till användning. Det är betydelsefullt att avledningen 
utförs av en annan person än den som utför proceduren (a a). Sparks (2001) genomförde en 
amerikansk undersökning på 105 barn i åldern 4-6 år som skulle få vaccination mot difteri, 
stelkramp och kikhosta intramuskulärt i låret. Barnen delades in i tre grupper, barnen i grupp 
ett blev uppmanade att blåsa såpbubblor under vaccinationsproceduren. På barnen i grupp två 
berörde sjuksköterskan injektionsstället innan och under vaccinationsproceduren. I grupp tre 
använde man sig av standardprocedur utan tillägg av ytterligare intervention. Sparks fann att 
avledning i form av beröring och att blåsa såpbubblor statistiskt signifikant minskade 
smärtupplevelsen i jämförelse med standardproceduren (a a). French, Painter och Coury 
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(1994) genomförde i USA en randomiserad icke blind kontrollerad undersökning på 149 barn 
i åldrarna 4-7 år som skulle få vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. Barnen i 
experimentgruppen instruerades att blåsa ut luft upprepade gånger som om de blåste 
såpbubblor under vaccinationsproceduren. Barnen i kontrollgruppen fick sedvanlig 
behandling. Resultatet visade statistiskt signifikant mindre smärtbeteende hos barnen i 
experimentgruppen i jämförelse med kontrollgruppen  
(a a). Enligt Schechter et al. (2007) är avledning en viktig icke farmakologisk 
smärtbehandlingsmetod som är som mest effektiv på barn under 7 års ålder. Även här 
poängteras vikten av att avledningsmetod väljs med hänsyn till barnets ålder, mognadsnivå 
och intresse (tabell 1).  
 
Kombination av olika smärtbehandlingsmetoder 
Socialstyrelsen (2003) betonar vikten av att såväl farmakologisk smärtlindring som 
psykologiska och fysikaliska smärtlindrande behandlingsmetoder skall integreras. Vid 
smärtbehandling av barn i samband med vaccination är det betydelsefullt att kombinera olika 
metoder för att uppnå bästa möjliga smärtlindring för barnet (a a). Det är viktigt att förebygga 
smärtan genom att minimera oron inför vaccinationen. Smärtan som nålsticket genom huden 
framkallar kan behandlas med EMLA® och vid användning av vävnadsretande vaccin bör 
man kombinera med paracetamol (Olsson & Jylli, 2001). Lindh, Wiklund, Blomquist och 
Håkansson (2003) genomförde i Sverige en randomiserad dubbelblind kontrollerad studie där 
de undersökte om kombinationen av EMLA® och 1 ml 30 % glucos peroralt minskade 
smärtan i samband med vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta intramuskulärt i låret 
hos 90 barn vid 3 månaders ålder. I studien instruerades föräldrarna även att mata barnet inom 
en timme före vaccinationen. Studien visade en statistiskt signifikant smärtlindrande effekt av 
kombinationsbehandlingen EMLA® och 1 ml 30 % glucos i jämförelse med kontrollgruppen 
där barnen fick placebosalva och vatten (a a). En Amerikansk randomiserad studie 
genomfördes av Cohen Reis, Kraus Roth, Syphan, Tarbell och Holubkov (2003). Studien 
omfattade 116 barn som fick 4 olika intramuskulära vaccinationer vid 2 månaders ålder. 
Hälften av barnen fick en flaska med 10 ml 25 % sucrose 2 minuter innan injektionerna, 
barnen fortsatte att suga under och efter injektionerna på en napp eller nappflaska. Föräldrarna 
till barnen i gruppen som fick sucrose per os instruerades att hålla om sina barn under 
proceduren. Barnen i kontrollgruppen fick för kliniken sedvanlig behandling vilket inte 
innefattade någon av ovanstående metoder. Cohen et al. fann att kombinationen av sucrose, 
oral taktil stimulering och att vara i förälderns famn statistiskt signifikant minskade skriktiden 
hos dessa barn i jämförelse med det sedvanliga tillvägagångssättet. Gradin, Finnström och 
Schollin (2004) genomförde i Sverige en randomiserad kontrollerad studie på 120 fullgångna 
nyfödda barn som genomgick venprovstagning. Resultatet visade att kombinationen av 1 ml 
30 % glucos peroralt och amning i nära anslutning till venprovstagning statistiskt signifikant 
kortade skriktiden. Carbajal et al. (1999) fann i sin studie på 150 friska nyfödda barn som 
genomgick venpunktion att kombinationen av 2 ml 30 % sucrose 2 minuter innan proceduren 
och napp 2 minuter innan samt under hela proceduren statistiskt signifikant minskade smärtan 
i jämförelse med enbart napp, enbart 2 ml 30 % glucos eller sucrose, 2 ml sterilt vatten eller 
inget (tabell 1). 
 
Övriga aspekter 
Lacey, Finkelstein och Thygeson (2008) genomförde en studie där de undersökte hur barns 
position under vaccinationsproceduren påverkade rädslan och upplevelsen av smärta hos 
barnet. Barnen var fyra till sex år gamla. Resultatet som var statistiskt signifikant visade att 
barnen var mindre rädda när de satt upp under vaccinationsproceduren i jämförelse med när 
de låg ner, de fann ingen skillnad i upplevelsen av smärta (a a). Enligt Schechter et al. (2007) 
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rekommenderas vastus lateralis på låret för intramuskulär vaccination upp till minst 18-36 
månaders ålder, på äldre barn rekommenderas deltoideusmuskeln på överarmen. Ipp, Taddio, 
Sam, Goldbach och Parkin (2007) har i en studie på 4-6 månader gamla barn som fick en 
rutinvaccination jämfört snabb och långsam injektionsteknik. Den långsamma 
injektionstekniken innebar en aspiration, långsam injektion och långsamt avlägsnande av 
kanylen. Den snabba injektionstekniken innebar ingen aspiration, snabb injektion och snabbt 
avlägsnande av kanylen. Enligt Ipp et al. visade resultatet att den snabba injektionstekniken 
orsakade statistiskt signifikant mindre smärta än den långsamma injektionstekniken. Allen et 
al. (1996) fann i sin studie på 285 barn som genomgick 1-3 subkutana vaccinationer att 
barnen som vid 4 månaders ålder fick tre vaccinationer i injektionsform vid samma tillfälle 
grät mer än barnen i de andra åldersgrupperna som fick 1-2 vaccinationer vid samma tillfälle. 
Resultatet var statistiskt signifikant (a a). 
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Tabell 1. Smärtbehandlingsmetoder – referensöversikt. 

METOD REFERENS KOMMENTAR 
   
Förberedelse Schechter et al. 2007  
 Edwinsson et al. 2008  
   
EMLA® FASS 2008  
 Socialstyrelsen 2003  
 Halperin et al. 2000 s.c injektion, 1 år 
 Cassidy et al. 2001 i.m injektion, 4-6 år 
 Taddio et al. 1994 i.m injektion, 4-6 månader 
   
Paracetamol Olsson et al. 2001  
   
Glucos/Sucrose Thyr et al. 2007 i.m injektion, 3-12 månader, 2 ml 

30 % glucos 
 Hatfield et al. 2008 injektion, 2-4 månader, 2ml 24 % 

sucrose 
 Carbajal et al. 1999 venpunktion, nyfödda barn, 2 ml 30 

% glucos eller 2ml 30 % sucrose  
 Lewindon et al. 1998 i.m injektion, 2-6 månader, 2 ml 75 

% sucrose 
 Barr et al. 1995 i.m injektion, 2-4 månader, 3ggr 

250µl 50 % sucrose 
 Allen et al. 1996 s.c injektion, 2 veckor till 18 

månader, 2 ml 12 % sucrose 
 Schechter et al. 2007 0-6 månader 
   
Icke nutritivt sugande Carbajal et al. 1999 venpunktion, nyfödda barn 
 Schechter et al. 2007 spädbarn 
 Svensk barnsmärtförening 2003 s.c och i.m injektion, 

nyföddhetsperioden 
   
Avledning Socialstyrelsen 2003  
 Olsson et al. 2001  
 Sparks 2001 i.m injektion, 4-6 år, blåsa 

såpbubblor, beröring 
 French et al. 1994 Injektion, 4-7 år, blåsa ut luft 
 Schechter et al. 2007  
   
Kombination Socialstyrelsen 2003  
 Olsson et al. 2001 Förberedelse, EMLA®, 

paracetamol 
 Lindh et al. 2003 i.m injektion, 3 månader, mätt och 

nöjd, EMLA®, 1 ml 30 % glucos,  
 Cohen et al. 2003 i.m injektion, 2 månader, 10 ml 25 

% sucrose, oral taktil stimulering, i 
förälderns famn 

 Gradin et al. 2004 venpunktion, nyfödda barn, 1 ml 30 
% glucos, amning  

 Carbajal et al. 1999 venpunktion, nyfödda barn, 2 ml 30 
% sucrose, napp  
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Teoretisk referensram 
Lidande 
Enligt Eriksson (1994) är lidandet en del av livet och då begreppet speglas mot människan 
som bärare av lidandet blir innebörden meningsfull. I vården möter vi den lidande människan 
och genom kärleken kan vi vårda och lindra lidandet. Lidandet har både en negativ och en 
positiv dimension och dess motsats är lusten.  Lidandet kan beskrivas som ett döende vilket 
kan förknippas med att inte bli sedd. Det djupaste lidandet är kanske enligt Eriksson att inte 
bli sedd av någon (a a). Eriksson (1993) beskriver lidandets drama som det lidande i vården 
som upplevs i det mellanmänskliga mötet eller vårdrelationen. Detta lidandets drama har tre 
akter. Bekräftandet av lidandet är den första akten och innebär att förmedla att jag ser vilket 
ger tröst till den lidande människan. Detta kan ske genom en blick, beröring eller verbal 
bekräftelse. Att inte bekräfta lidandet innebär ytterligare lidande för människan. Vidare 
beskriver Eriksson den andra akten som själva lidandet, tid och rum att få lida ut. Genom att 
bortförklara eller snabbt finna orsaker till lidandet kan vi ta ifrån människan möjligheten att 
lida. Den tredje akten innebär försoningen, vägen fram till en ny enhet som också innefattar 
det onda. En individ som uppnått försoning kan ofta se en mening i det genomlevda lidandet. 
Eriksson beskriver lidandet i vården i tre olika former. Sjukdomslidande vilket upplevs i 
relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande vilket upplevs i relation till vårdsituationen. 
Livslidande vilket upplevs i relation till det egna livet. Vårdlidande kan enligt Eriksson 
orsakas genom kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och 
utebliven vård. Genom att kränka patientens värdighet skapar vi ett lidande och vårdarens 
uppgift är att förhindra kränkning av patienten. Eriksson beskriver vårdlidande som ett 
onödigt lidande som bör elimineras (a a). 
 
Vårdlidande 
Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) genomförde en studie med syftet att nå 
kunskap om vårdares antaganden om och gestaltning av patientens vårdlidande, samt hur 
vårdlidandet kan förhindras. Resultatet visade att en förstenad och statisk vårdkultur kan bidra 
till vårdlidande på grund av att patienten inte ses som en helhet eller tillåts vara en enskild 
individ. Vidare beskriver Kasén et al. att det i vårdrelationen finns en ojämlikhet som kan 
orsaka vårdlidande om detta inte beaktas av vårdaren. ”Om patientens egna förnimmelser är 
betydelselösa blir han varken hörd eller sedd, och om hans synpunkter saknar värde tas han 
inte heller på allvar” (s 6). Att skuldbelägga och fördöma patienten orsakar vårdlidande. När 
patienten ses som ett föremål präglas vårdrelationen av ett subjekt – objekt förhållande. 
Bristande smärtlindring är ett vårdlidande som kan orsakas av bristande beaktning av 
patientens upplevelse. I arbetet med att förhindra vårdlidande är det viktigt att 
medvetandegöra och reflektera över kulturen och människobilden för att främja en caritativ 
vårdkultur (a a). Dahlberg (2002) genomförde en kvalitativ intervjustudie med syfte att 
beskriva och analysera fenomenet vårdlidande ur ett livsvärldsperspektiv. De intervjuade var 
vid intervjutillfället friska vuxna män och kvinnor med tidigare erfarenhet av somatisk eller 
psykiatrisk vård. Resultatet visade att innebörden av begreppet vårdlidande är att bli förnekad 
som en lidande människa. Vidare fann Dahlberg att istället för att fokus är på patientens 
lidande är det ibland vårdarna och deras behov som är i fokus. När patienten inte blir sedd 
eller hörd kränks personens värdighet och han/hon känner sig förolämpad och förödmjukad. 
Ett vårdlidande uppstår ur vårdrelationen det vill säga förhållandet mellan vårdare och patient, 
ansvaret för vårdrelationen ligger alltid hos vårdaren (a a).  
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SYFTE 
 
Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor inom barnhälsovård i Blekinge arbetade med 
smärtlindring av barn i samband med vaccination inom det allmänna 
vaccinationsprogrammet.  

METOD 
 
Studien har genomförts som en kvantitativ enkätundersökning. Enligt Eliasson (2006) är det 
en fördel med kvantitativ metod då en större grupp ska undersökas. Med relativt små medel 
kan mycket information inhämtas om hur utbredda olika förhållanden och attityder är. För att 
få ett brett kunskapsunderlag om hur alla sjuksköterskor som regelbundet arbetar med 
barnhälsovård i Blekinge län arbetar med smärtlindring av barn i samband med vaccination 
inom det allmänna vaccinationsprogrammet har en kvantitativ metod valts.  
 
Urval 
Studien innefattade alla sjuksköterskor som regelbundet arbetade med barnhälsovård i 
Blekinge län. För att få fram vilka sjuksköterskor som regelbundet arbetade med 
barnhälsovård i Blekinge län kontaktades dess barnhälsovårdssamordnare och en lista över de 
aktuella sjuksköterskorna samt vilken basenhet inom primärvården de tillhörde rekvirerades. 
Information om vilken distriktssköterskemottagning varje sjuksköterska arbetade på saknades, 
vilket behövdes för att kunna adressera enkäterna till avsedd respondent. Denna information 
inhämtades med hjälp av personalen i växeln på Landstinget Blekinge. Några av 
sjuksköterskorna på listan kunde inte personalen i Landstinget Blekinges växel koppla 
samman med någon distriktssköterskemottagning. I dessa fall kontaktade undersökarna en 
sjuksköterska på den aktuella basenheten via telefon för att klargöra vilken 
distriktssköterskemottagning den aktuella sjuksköterskan arbetade på. Den rekvirerade listan 
över de aktuella sjuksköterskorna bearbetades vilket resulterade i att sjutton sjuksköterskor 
exkluderades. En av sjuksköterskorna hade gått i pension, två var föräldralediga, en arbetade 
inom ett projekt och en sjuksköterska arbetade inte med barnhälsovård och dessa 
exkluderades därför. Sjuksköterskor inom två primärvårdsområden i Blekinge län deltog i en 
förberedande pilotstudie våren 2008 inför denna studie och exkluderades därför i denna 
studie. Den ursprungliga listan från barnhälsovårdssamordnaren bestod av namnen på 79 
sjuksköterskor, efter exkluderingen kvarstod 62 sjuksköterskor till vilka enkäten 
distribuerades till. 
 
Enkätkonstruktion 
Vid utformningen av enkäten har fokus legat på de olika smärtbehandlingsmetoder som 
forskning visat användbara i samband med vaccination och därmed underlättar 
vaccinationsproceduren för barnet. Metoderna har framkommit via litteratursökning i 
databaserna Cinahl, Medline och Cochrane. Enkäten bestod av totalt 16 frågor (bilaga 1). 
Enkäten inkluderade bakgrundsfakta såsom ålder, antal yrkesverksamma år som 
sjuksköterska, antal yrkesverksamma år som sjuksköterska inom barnhälsovård, om 
respondenten enbart arbetade med barnhälsovård och vilka högskoleutbildningar 
sjuksköterskan hade. Strukturen i enkäten har tidigare testats i en pilotstudie (Holmgren & 
Svensson, 2008). Vissa förändringar har dock gjorts (bilaga 2). De första frågorna besvarades 
genom att respondenten uppmanades kryssa för ett svarsalternativ per fråga. På frågan om 
vilka högskoleutbildningar sjuksköterskan genomgått uppmanades respondenten kryssa för 
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alla alternativ som stämde med sjuksköterskans utbildning. Ett antal frågor hade 
genomgående tre fasta svarsalternativ och respondenten uppmanades att kryssa för det 
svarsalternativ som stämde bäst överens med hur han/hon arbetade i samband med 
vaccination av barn. Svarsalternativen var ja, nej och ibland.  Frågan om trivsel besvarades 
genom att respondenten ringade in en siffra på en skala från 0-10.  
 
Genomförande 
I enlighet med Ejlertsson (2005) har godkännande för studiens genomförande inhämtats. En 
skrivelse formulerades och skickades till förvaltningschefen inom primärvården Blekinge 
(bilaga 1). Efter erhållet godkännande från förvaltningschefen distribuerades enkäterna till 
respondenterna. Enkäten skickades via post till alla sjuksköterskor som regelbundet arbetade 
med barnhälsovård inom primärvården i Blekinge. Till varje enkät bifogades ett frankerat 
svarskuvert. Alla enkäterna adresserades till handledaren för studien vid Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH). Respondenterna uppmanades skriftligen i enkätens följebrev att besvara 
enkäten individuellt för att få fram hur den enskilda sjuksköterskan arbetade. Enligt Ejlertsson 
(2005) skickades ett följebrev tillsammans med enkäten. I följebrevet förklarades syftet med 
undersökningen, urvalet samt att deltagandet i studien var frivilligt.  Respondenten 
informerades via följebrevet om att största möjliga anonymitet eftersträvades i hanteringen av 
enkäten. Enkäterna kodades i enlighet med Ejlertsson (2005). Kuverten numrerades, när 
svarskuvertet inkom prickades numret av på en lista med koppling mellan nummer och namn. 
Listan förstördes då svarstiden gått ut. Förfarandet i samband med kodningen förklarades i 
följebrevet (bilaga 2). Respondenterna fick två veckor till sitt förfogande för att besvara 
enkäten. Sedan utgick första påminnelsen (bilaga 3) till dem som ännu inte besvarat enkäten. 
Två veckor senare utgick påminnelse två (bilaga 4) till dem som ännu inte besvarat enkäten. 
Enkäter som inkom till BTH senast 090325 har inkluderats i resultatet. I första påminnelsen 
angavs att en ny enkät med frankerat svarskuvert skulle bifogas i påminnelse två. 
Påminnelsebreven utformades kortfattade. I första påminnelsen angavs adresskällan till 
respondenterna i enlighet med Ejlertsson (2005). Enkät och numrerat svarskuvert skildes åt 
innan data registrerades för att säkra anonymiteten. Enkäterna numrerades efter avkodning på 
nytt inför dataregistreringen och bearbetningen av data i analysprogrammet Statistical 
Package for the Social Sciences, SPSS version 15.0 (Wahlgren, 2005). 
 
Bortfallsanalys 
Antalet inkomna enkäter innan slutdatum uppgick till 52 stycken, vilket gav ett externt 
bortfall på tio enkäter. Svarsfrekvensen uppgick därmed till 84 %. Det interna bortfallet 
bestod av totalt sex olika frågor på två enkäter. En respondent hade inte besvarat de fyra 
frågorna på enkätens första sida, en annan respondent hade inte besvarat två frågor.  
 
Etiska överväganden 
Godkännande för genomförande av denna studie har erhållits genom egengranskning av 
studentprojekt via blankett från etikprövningskommittén sydost (bilaga 5).  
 
Statistik 
En kvantitativ metod har valts för att mäta fakta, omvandla dessa till siffror och sedan 
analysera dem med statistiska metoder. Omvandlandet till siffror möjliggör jämförelser och 
analys för att finna eventuella samband (Denscombe, 2000). Data har bearbetats och analysen 
har genomförts med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Wahlgren, 2005). Vi har använt oss 
av deskriptiv (beskrivande) statistik för att redovisa vårt material i form av siffermått. Detta 
redovisas i tabeller för att tydliggöra resultatet på ett överskådligt sätt. Enligt Denscombe 
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(2000) tydliggör tabeller jämförelse av data. På frågan om trivsel har medelvärde beräknats 
och variationsvidden har angetts. Enligt Ejlertsson (2003) visar variationsvidden (range) på 
det högsta respektive det lägsta värdet i ett stickprov. I enlighet med Denscombe (2000) har vi 
för att finna någon eventuell signifikant skillnad mellan olika grupper gjort beräkningar med 
Mann-Whitneys U-test och Kruskal-Wallis test. Dessa ickeparametriska test har valts för att 
jämföra resultat på ordinalskalenivå (a a). När mätvärden kan rangordnas föreligger 
ordinalskala (Ejlertsson, 2003). Mann-Whitneys U-test har använts för att jämföra två 
oberoende grupper med varandra och Kruskal-Wallis test för att jämföra tre eller fler 
oberoende grupper med varandra (Denscombe, 2000). I föreliggande studie har 
signifikansnivån 0,05 valts. Detta innebär att sambandet är statistiskt signifikant om p-värdet 
är lika med eller mindre än 0,05 (Ejlertsson, 2003). Beräkningar med Mann-Whitneys U-test 
har gjorts mellan åldersgrupperna 20-49 år, >50 år och svaren på frågorna 6-16 (bilaga 2) 
samt mellan åldersgrupperna 30-39 år, >60 och svaren på frågorna 6-16. Beräkningar med 
samma test gjordes även mellan årsgrupperna <15 och >16 för antal yrkesverksamma år som 
sjuksköterska och svaren på frågorna 6-16 samt årsgrupperna <25 och >26 år och svaren på 
frågorna 6-16. Vidare gjordes beräkningar med Mann-Whitneys U-test mellan årsgrupperna 
antal yrkesverksamma år inom barnhälsovård <15 och >16 och svaren på frågorna 6-16 samt 
mellan årsgrupperna <5 år och >26 år och svaren på frågorna 6-16. Slutligen gjordes 
beräkningar med Mann-Whitneys U-test mellan gruppen som arbetade enbart med 
barnhälsovård och de som inte gjorde det och svaren på frågorna 6-16. Beräkningar med 
Kruskal-Wallis test har gjorts mellan samtliga åldersgrupper, samtliga årsgrupper för antal 
yrkesverksamma år som sjuksköterska och antal yrkesverksamma år inom barnhälsovård och 
svaren på frågorna 6-16 (bilaga 2). 
 

RESULTAT 
 
Bakgrundsfakta 
Inom barnhälsovården i Blekinge län är 27 av de tillfrågade sjuksköterskorna i åldersgruppen 
50-59 år. Endast 5 är 39 år eller yngre. Sjuksköterskorna har genomgående lång erfarenhet 
som sjuksköterska. Av respondenterna har 27 fler än 26 yrkesverksamma år som 
sjuksköterska bakom sig. Endast 1 sjuksköterska har arbetat mindre än 5 år som 
sjuksköterska. Som sjuksköterska inom barnhälsovård hade 24 mellan 6-15 yrkesverksamma 
år bakom sig. Endast 6 av sjuksköterskorna arbetar enbart med barnhälsovård, 45 
kombinerade arbetet med barnhälsovård med övrigt sjuksköterskearbete inom primärvård. 
Samtliga sjuksköterskor inom barnhälsovården i Blekinge län är distriktssköterskor. Av 
sjuksköterskorna hade dessutom 3 högskoleutbildning i smärta och smärtbehandling, 1 var 
barnmorska och 1 psykiatrisjuksköterska (tabell 2).  
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Tabell 2. Bakgrundsfakta  

BAKGRUNDSFRÅGA ANTAL PROCENT 
   
Ålder (n=51)   
30-39 år    5  10 
40-49 år  13  25 
50-59 år  27  52 
   >60 år    6  12 
   
Antal yrkesverksamma år 
som sjuksköterska (n=51) 

  

     <5 år     1    2 
  6-15 år   10  19 
16-25 år  13  25 
   >26 år   27  52 
   
Antal yrkesverksamma år 
som sjuksköterska inom 
barnhälsovård (n=51) 

  

     <5 år     7  14 
  6-15 år   24  46 
16-25 år     8  15 
   >26 år   12  23 
   
Arbetar du enbart med 
barnhälsovård? (n=51)  

  

Ja    6  12 
Nej  45  87 
   
Har du genomgått någon 
eller några av nedan 
nämnda 
högskoleutbildningar som 
sjuksköterska? (n=52) 

  

Anestesisjuksköterska    0     0 
Barnmorska    1     2 
Barnsjuksköterska    0     0 
Distriktssköterska  52 100 
Intensivvårdssjuksköterska    0     0 
Smärta och smärtbehandling     3     6 
Psykiatrisjuksköterska    1     2 
n = antal individer  
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Sjuksköterskans arbete med smärta i barnhälsovården  
På frågan om sjuksköterskan upplevde att vaccination orsakar smärta hos barnet svarade 21 
ja. Av sjuksköterskorna ansåg 19 att det fanns behov av smärtlindring i samband med 
vaccination av barn (tabell 3).  
 
På frågan om sjuksköterskan informerade föräldrar om betydelsen av förberedelse av barnet 
inför vaccination svarade 38 ja. Av sjuksköterskorna var det 22 som rekommenderade 
föräldrar att barnet bör vara mätt och nöjt innan vaccination. Inte någon av sjuksköterskorna 
gav barn upp till ett års ålder 30 % glucos per os inför vaccination. På frågan om 
sjuksköterskan rekommenderade föräldrar till barn som använder napp att barnet bör använda 
denna under hela vaccinationsproceduren svarade 13 ja. Av de tillfrågade svarade 1 av 
sjuksköterskorna ja på frågan om hon/han rekommenderar föräldrar att EMLA® sitt barn 
inför vaccination. Av sjuksköterskorna var det 36 som använde sig av avledning i samband 
med vaccination, ingen av de tillfrågade svarade nej på denna fråga. Paracetamol inför 
vaccination med vävnadsretande vaccin rekommenderades av 40 sjuksköterskor (tabell 3).  
 
Av sjuksköterskorna ansåg 24 att de inte hade tillräckliga kunskaper om smärta och 
smärtbehandling hos barn i samband med vaccination (tabell 3). Sjuksköterskorna fick på en 
skala från 0-10 gradera hur de trivdes med sitt arbete inom barnhälsovård, trivseln var 
genomgående mycket hög vilket resulterade i ett medelvärde på 9,1 (range 5-10). 
 
Statistiskt signifikanta samband fanns mellan frågan informerar du föräldrar om betydelsen av 
förberedelse av barnet inför vaccination och om du arbetade enbart med barnhälsovård, 
p<0,013. Av de sjuksköterskor som arbetade enbart med barnhälsovård svarade två ja och 
fyra ibland på frågan om de informerar föräldrar om betydelsen av förberedelse av barnet 
inför vaccination. Övriga statistiska beräkningar gjorda med Mann-Whitneys U-test och 
Kruskal-Wallis test visade inte några statistiskt signifikanta samband. 
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Tabell 3. Smärta och smärtbehandlingsmetoder – Enkätfråga 6-15 (bilaga 2). 

FRÅGA JA  
Antal (%) 

NEJ  
Antal (%) 

IBLAND 
Antal (%) 

 
Informerar du föräldrar om betydelsen av 
förberedelse av barnet inför vaccination? 
(n=52) 

 
 
 
38 (73) 

 
 
   
   3   (6) 

 
 
 
11 (21) 

 
Rekommenderar du föräldrarna att 
barnet bör vara mätt och nöjt innan 
vaccination? (n=52) 

 
 
 
22 (42) 

 
 
 
12   (23) 

 
 
 
18 (35) 

 
Ger du barn upp till ett års ålder 30 % 
Glucos per os inför vaccination? (n=52) 

 
   
  0  (0) 

 
 
52 (100) 

 
   
   0  (0) 

 
Rekommenderar du föräldrar till barn 
som använder napp att barnet bör 
använda denna under hela 
vaccinationsproceduren? (n=52) 

 
 
 
 
13 (25) 

 
 
 
 
25  (48) 

 
 
 
 
14 (27) 

 
Rekommenderar du föräldrar att EMLA® 
sitt barn inför vaccination? (n=52) 

 
   
  1  (2) 

 
 
41  (79) 

 
 
10 (19) 

 
Använder du dig av avledning i samband 
med vaccination? (n=52) 

 
 
36 (69) 

 
   
   0   (0) 

 
 
16 (31) 

 
Rekommenderar du föräldrar att ge sitt 
barn paracetamol inför vaccination med 
vävnadsretande vaccin? (n=51)  

 
 
 
40 (77) 

 
 
  
   4   (8) 

 
 
   
   7(14) 

 
Upplever du att vaccination orsakar 
smärta hos barnet? (n=52) 

 
 
21 (40) 

 
  
   1   (2) 

 
 
30 (58) 

 
Anser du att det finns behov av 
smärtlindring i samband med vaccination 
av barn? (n=51) 

 
 
 
19 (37) 

 
 
  
   3   (6) 

 
 
 
29 (56) 

 
Anser du att du har tillräckliga kunskaper 
om smärta och smärtbehandling hos barn 
i samband med vaccination? (n=52) 

 
 
 
15 (29) 

 
 
 
24 (46) 

 
 
 
13 (25) 

n = antal individer 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvantitativ enkätstudie. Metoden valdes för att få information om hur 
alla sjuksköterskor som arbetar med barnhälsovård i Blekinge arbetar med smärtlindring av 
barn i samband med vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. För att kunna 
inhämta relativt mycket information om en större grupp är det enligt Eliasson (2006) en fördel 
med en kvantitativ metod (a a). Barnhälsovården i Blekinge län har gemensam samordnare 
som strävar efter en likvärdig barnhälsovård i hela länet och lyder under samma organisation 
vilket var av betydelse i samband med urvalsprocessen. Inför utformningen av vår enkät har 
vi genomfört en litteratursökning i databaserna Cinahl, Medline och Cochrane. Genom 
litteratursökningen framkom ett antal olika smärtbehandlingsmetoder som visat sig 
användbara i samband med vaccination och därmed underlättar vaccinationsproceduren för 
barnet. Vid konstruktionen av enkäten utgick vi från dessa smärtbehandlingsmetoder. 
Bakgrundsfakta inkluderades i enkäten för att visa på eventuella samband mellan 
sjuksköterskans bakgrund och på vilket sätt hon/han använde sig av de olika 
smärtbehandlingsmetoderna i sitt arbete.  I enlighet med Ejlertsson (2005) beaktades ett antal 
aspekter vid konstruktionen av enkäten. I enkäten anpassades språket till målgruppen. 
Frågorna konstruerades entydigt för att begränsa tolkningsproblem. En så neutral formulering 
av frågorna som möjligt eftersträvades för att undvika ledande frågor. Ett begränsat antal 
frågor valdes för att uppnå en hög svarsfrekvens. Vidare beskriver Ejlertsson (a a) 
enkätundersökningars fördelar såsom begränsad kostnad och tidsåtgång samt möjlighet att nå 
ett större geografiskt område utan några större kostnader. Enkätundersökningar medför en 
förhållandevis liten påverkan på respondenterna av undersökarna. Vidare blir det lättare för 
respondenten att besvara eventuella känsliga frågor jämfört med exempelvis intervju (a a.). 
Fördelar med den valda metoden är att den gav möjlighet att nå ut till hela målgruppen samt 
ökade möjligheten att inhämta ärliga svar. Nackdelar med enkätundersökning är enligt 
Ejlertsson (a a) att denna metod ger ett visst och ibland ett betydande bortfall. Antalet frågor 
blir begränsat för att nå en god svarsfrekvens. Metoden saknar möjlighet för respondenten att 
ställa kompletterande frågor samt för undersökarna att ställa icke planerade följdfrågor. 
Respondentens identitet kan inte säkert fastställas (a a). Nackdelen med metoden kan vara att 
djupet på den inhämtade informationen begränsas. Genom att inkludera kommentarer till 
varje fråga eller följdfrågor kunde djupet i svaren ha ökat. Inom ramen för detta arbete ansåg 
vi att vår begränsning var relevant men att det i framtiden finns många aspekter att utveckla 
för att öka djupet i erhållna data. De tre första frågorna i enkäten har svarsalternativ i form av 
ålders- och årsgrupper. Dessa grupperingar har av misstag inte blivit heltäckande. Detta 
verkar dock inte ha medfört något problem för respondenterna då vi enbart har ett internt 
bortfall på varje fråga i denna grupp.  
 
På frågan om vilken eller vilka högskoleutbildningar som sjuksköterskan har anger vi sju 
olika alternativ. De olika utbildningarna valdes med tanke på det område studien berör och 
vilka vidareutbildningar som berör arbete med barn och/eller smärta och smärtbehandling ur 
olika perspektiv. Utifrån våra erfarenheter skulle de valda vidareutbildningarna kunna ha 
tillfört kunskaper av vikt vid arbete med barn, smärta och smärtbehandling. När det gäller 
vidareutbildning främjar utbildningar såsom anestesisjuksköterska, barnmorska, 
barnsjuksköterska, distriktssköterska, intensivvårdssjuksköterska och utbildning i smärta och 
smärtbehandling fördjupade kunskaper när det gäller smärtfysiologi, smärta och 
smärtbeteende. Vidareutbildning till psykiatrisjuksköterska främjar ökade kunskaper om 
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människors beteende och känsloliv. Vidareutbildningen till barnmorska, barnsjuksköterska 
och distriktssköterska främjar fördjupade kunskaper när det gäller barn.  
 
Enkäten konstruerades med bundna svarsalternativ för att möjliggöra en statistisk bearbetning 
av svaren. Vi valde att till flera frågor ange svarsalternativen ja, nej och ibland. Detta är 
relativt grova mått och mer nyanserade svar kunde kanske ha inhämtats med hjälp av fler 
svarsalternativ. Följande svarsalternativ kunde kanske ha fungerat bättre: alltid, oftast, någon 
gång, nästan aldrig och aldrig. Ett annat alternativ kunde ha varit att använda sig av en 
gradering från ett till tio där ett är aldrig och tio är alltid. Vi valde dock ja, nej och ibland för 
att sjuksköterskorna kanske inte alltid arbetar på samma sätt. Trots detta ville vi få 
information om de använder sig av metoderna i någon utsträckning. Ja, nej och ibland är 
svarsalternativ som ger en positiv vinkling vilket har varit av betydelse vid valet. Dessa 
svarsalternativ användes även i pilotstudien och resulterade inte i något internt bortfall. 
 
En lista över urvalsgruppen rekvirerades från barnhälsovårdssamordnaren i Blekinge län. Fem 
av sjuksköterskorna på listan visade sig inte längre arbeta regelbundet med barnhälsovård. 
Eftersom listan inte var helt aktuell kan det inte uteslutas att det finns sjuksköterskor som 
regelbundet arbetar med barnhälsovård i Blekinge län som inte har nåtts i 
enkätundersökningen. Detta kan i så fall ha påverkat vårt resultat som då inte kan anses vara 
representativt för hela Blekinge län. 
 
En väl förberedd och genomförd enkätundersökning till allmänheten bör kunna uppnå en 
svarsfrekvens runt 80 % (Ejlertsson, 2005). Svarsfrekvensen uppgick till 84 % vilket tyder på 
att enkäten utformats på ett acceptabelt sätt. Ett begränsat antal frågor valdes för att uppnå en 
hög svarsfrekvens, frågorna konstruerades entydigt och neutralt för att begränsa 
tolkningsproblem. Språket anpassades till målgruppen. Enligt Ejlertsson (a a) skickades två 
påminnelser ut vilket anses optimalt för att uppnå största möjliga svarsfrekvens vid 
postenkäter. I föreliggande studie var det externa bortfallet tio enkäter. Kön och exakt ålder 
utelämnades i enkäten för att främja anonymitetsskyddet enligt Ejlertsson (a a). De tio 
sjuksköterskor som valt att inte besvara vår enkät kan eventuellt ha känt en bristande 
anonymitet med anledning av bakgrundsfrågorna. Av respondenterna var samtliga 
distriktssköterskor men endast ett fåtal uppgav att de hade någon av de övriga nämnda 
högskoleutbildningarna. Detta kan ha medfört att sjuksköterskor med flera 
högskoleutbildningar har känt att de inte varit anonyma vilket kan ha påverkat 
svarsfrekvensen. Enkäterna distribuerades via post och adresserades personligen till 
sjuksköterskorna på respektive arbetsplats. Då enkäterna inte överlämnades personligen finns 
det alltid en risk för bortfall i samband med postgång. Vi ansåg dock att postenkät lämpade 
sig väl i förhållande till vårt arbete med hänsyn till tidsaspekten. Det interna bortfallet i 
föreliggande studie bestod av totalt sex olika frågor på två enkäter. En respondent hade inte 
besvarat de fyra frågorna på enkätens första sida, dessa frågor berör bakgrundsfakta och kan 
därför ha utelämnats medvetet av respondenten med hänsyn till anonymitetsskyddet. Det är 
också möjligt att sidan missats av misstag. En annan respondent hade inte besvarat två frågor 
vilket kan ha berott på ett misstag men även på att personen medvetet av någon anledning 
undvikit att besvara frågorna. 
 
Alternativa undersökningsmetoder till föreliggande studie kunde ha varit intervjuer med 
sjuksköterskor inom barnhälsovården i Blekinge län. Intervjuer hade möjliggjort djupare 
information om hur sjuksköterskorna beskriver att de arbetar med smärtlindring av barn i 
samband med vaccination. Med denna metod hade vi endast nått ett fåtal sjuksköterskor. 
Intervjuer kunde även ha genomförts med vårdnadshavare till barn som genomgått 
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vaccination i barnhälsovården, även här hade vi endast nått ett fåtal individer. Intervjuer av 
sjuksköterskor och/eller vårdnadshavare hade gett information utifrån två olika perspektiv. 
Enligt Hartman (2004) kan intervjuer genomföras med en kvantitativ eller kvalitativ ansats 
beroende på strukturen av frågorna samt om svarsalternativen är fasta eller öppna (a a). En 
annan tänkbar metod hade varit observationer under vaccinationsproceduren i 
barnhälsovården. Denna metod hade gett djupare information om ett fåtal 
vaccinationsprocedurer. Hartman (a a) beskriver att observationer används för att ge kunskap 
om beteende och skeenden och den är till skillnad från intervjuer oberoende av respondentens 
minne.  
 
Resultatdiskussion 
Föreliggande studie visade att endast 40 % av sjuksköterskorna upplevde att vaccination 
orsakar smärta hos barnet och endast 37 % ansåg att det fanns behov av smärtlindring i 
samband med vaccination av barn. Jacobson et al. (2001) visade i sin studie att 93 % av 
barnen i åldrarna 15-18 månader visade allvarliga tecken på stress och obehag eller värre 
under procedurfasen i samband med vaccination. I åldrarna 4-6 år visade 44 % av barnen 
samma tecken. Werner och Strang (2003) beskriver studier som visar att barnen skattar sin 
smärta högre än vad föräldrarna skattar sitt barns smärta. Sjukvårdspersonal skattar barnets 
smärta än lägre än föräldrar vid jämförelse. Det är anmärkningsvärt att det inte är självklart 
för alla sjuksköterskor att en vaccination i injektionsform gör ont samt att det är viktigt att 
göra det som är möjligt för att eliminera smärtan. Vi anser att det är oetiskt att inte smärtlindra 
barn i samband med vaccination när det idag finns kunskap om metoder som underlättar 
vaccinationsproceduren för barnet. Att underlåta användandet av smärtbehandlingsmetoder 
kan leda till vårdlidande som enligt Eriksson (1993) bör elimineras. Genom att se och bekräfta 
barnets lidande genom t ex en blick, beröring eller verbalt ger vi barnet tröst (a a). Olsson och 
Jylli (2001) menar att all smärtlindring ska ges i förebyggande syfte och målsättningen måste 
vara att barnet inte skall ha ont. Det finns ingen anledning att ifrågasätta barns 
smärtupplevelse i samband med pågående nociception oberoende av om barnet uttrycker 
smärtan verbalt eller inte. 
 
Resultatet av denna studie visade att endast 29 % av sjuksköterskorna inom barnhälsovården 
ansåg att de hade tillräckliga kunskaper om smärta och smärtbehandling hos barn i samband 
med vaccination. Endast 6 % av respondenterna hade högskoleutbildning i smärta och 
smärtbehandling. Detta kan kanske vara några av förklaringarna till varför många av de 
berörda metoderna användes i ringa grad eller inte alls. Arbete med barn och dess familj i 
samband med smärtsamma procedurer ställer krav på sjuksköterskans kompetens gällande 
bemötande, engagemang och förståelse för barnets perspektiv. Genom bristfälliga kunskaper 
om smärtbehandling hos sjuksköterskan riskerar barnen att utsättas för en onödigt smärtsam 
procedur i samband med vaccinationen och därmed orsakas ett vårdlidande. Även Olsson och 
Jylli (2001) anger att en orsak till bristfällig smärtbehandling kan vara att befintlig kunskap 
ännu inte förts ut i verksamheterna. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är 
evidensbaserad hälso- och sjukvård är ett begrepp som betonar vikten av att tillämpa bästa 
tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Att tillämpa evidensbaserad 
hälso- och sjukvård i det dagliga arbetet innebär att använda sig av vetenskapliga resultat och 
integrera dessa i det patientnära arbetet (a a). Även barnhälsovården lyder under hälso- och 
sjukvårdslagen 1 982:763 som förespråkar en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Inom barnhälsovården i Blekinge är det för barnet beroende av vilken 
sjuksköterska barnet möter om han/hon blir erbjuden någon form av smärtbehandling i 
samband med vaccination. Enligt Rikshandboken för barnhälsovården Growing people (2009) 
lutar sig barnhälsovården mot Barnkonventionen och dess artiklar. Trots detta berör inte 
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Growing people smärta och smärtbehandling hos barn i samband med vaccination i 
Rikshandboken över huvud taget. Detta anser vi är anmärkningsvärt och även detta kan vara 
en bidragande orsak till att arbetet med smärta och smärtbehandling i samband med 
vaccination inom barnhälsovården i Blekinge är bristfälligt. 
  
Förberedelse av barnet inför vaccination är en metod som 73 % av sjuksköterskorna använde 
sig av. Resultatet säger dock inget om hur sjuksköterskorna informerar föräldrar om 
betydelsen av förberedelse av barnet inför vaccination. Förberedelsen bör enligt Schechter et 
al. (2007) utgå från ålder och mognadsnivå och bland annat innefatta smärtan proceduren 
orsakar barnet. Samband fanns mellan frågan informerar du föräldrar om betydelsen av 
förberedelse av barnet inför vaccination och om du arbetar enbart med barnhälsovård. Det var 
dock endast sex sjuksköterskor som enbart arbetade med barnhälsovård och 45 som inte 
gjorde det. Det låga antalet sjuksköterskor som arbetar enbart med barnhälsovård begränsar 
dock möjligheterna till att dra några slutsatser trots statistisk signifikans. Avledning är en 
metod som användes av 69 % av sjuksköterskorna inom barnhälsovården i Blekinge län. Inte 
heller här säger resultatet något om hur avledningen bedrivs. Enligt Olsson och Jylli (2001) 
bör avledning väljas efter barnets ålder och intressen och det är betydelsefullt att avledningen 
utförs av en annan person än den som utför proceduren. Metoderna avledning och 
förberedelse är något som många av sjuksköterskorna använder sig av och det är intressanta 
områden för vidare kvalitetsutveckling. Genom att öka kunskaperna om vikten av hur 
förberedelse och avledning bör genomföras utifrån barnets ålder, mognadsnivå och intressen 
kan kvalitén på dessa smärtbehandlingsmetoder ökas. Vilket kan leda till att 
vaccinationsproceduren genomförs på ett lindrigare sätt ur barnets synvinkel.  
 
Inte en enda av respondenterna gav barn upp till ett års ålder 30 % glucos per os inför 
vaccination. Flera studier beskrivna i bakgrunden visar att glucos eller sucrose per os inför 
vaccination har en smärtlindrande effekt (Thyr et al., 2007; Hatfield et al., 2008 & Schechter 
et al., 2007). På frågan om sjuksköterskan rekommenderade föräldrar till barn som använder 
napp att barnet bör använda denna under hela vaccinationsproceduren svarade 48 % av 
sjuksköterskorna nej. Enligt Schechter et al. (2007) verkar icke nutritivt sugande ha en 
smärtlindrande effekt hos spädbarn som verkar synergistiskt med glucos. Svensk 
barnsmärtförening (2003) rekommenderar napp i samband med 30 % glucos per os vid 
subkutana och intramuskulära injektioner under nyföddhetsperioden. Dessa metoder är enkla, 
har effekt och är etablerade inom barnsjukvården i samband med procedursmärta ändå visar 
resultatet att de inte används inom barnhälsovården i Blekinge län. Kan detta vara ett tecken 
på att kunskap inte förs ut i verksamheten så att den kommer alla barn till godo?  
 
Endast en av respondenterna rekommenderade föräldrar att EMLA® sitt barn inför 
vaccination. Flertalet studier visar att EMLA® har smärtlindrande effekt i samband med 
vaccination (Halperin et al., 2000; Cassidy et al., 2001 & Taddio et al., 1994). Taddio et al. 
(1994) frågade även föräldrarna om de upplevde det svårt att använda sig av EMLA® inför 
vaccinationen, 91 % av respondenterna upplevde inga svårigheter. Hanteringen av EMLA® 
bör planeras av sjuksköterskan inom barnhälsovården tillsammans med barnets 
vårdnadshavare och appliceras i hemmet av vårdnadshavaren. Genom detta blir föräldrarna 
delaktiga i barnets smärtbehandling. Föräldrarna bör informeras om att EMLA® ska 
avlägsnas minst 15 minuter innan vaccination för ökad effekt, så att de själva kan avlägsna 
denna. EMLA® är en smärtbehandlingsmetod som efter information kan administreras av 
vårdnadshavaren. Med rutiner för information om EMLA® skulle metoden kunna 
implementeras inom ramen för befintlig verksamhet och därmed lindra smärtan i samband 
med vaccination för det enskilda barnet. 
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Bland respondenterna svarade 77 % av att de rekommenderade föräldrar att ge sitt barn 
paracetamol inför vaccination med vävnadsretande vaccin. Detta resultat skiljer sig från 
pilotstudien som genomfördes våren 2008 då ingen av de elva tillfrågade sjuksköterskorna 
rekommenderade paracetamol inför vaccination med vävnadsretande vaccin. Skillnaden på 
resultaten kan bero på ändrade rutiner inom barnhälsovården i Blekinge län. Vi vet dock inte 
vad skillnaden står för.  
 
Vid smärtbehandling av barn i samband med vaccination är det betydelsefullt att kombinera 
olika metoder för att uppnå bästa möjliga smärtlindring för barnet (Socialstyrelsen, 2003). 
Resultatet visade att många av de berörda metoderna användes i ringa grad eller inte alls. I 
studien frågade vi inte efter hur sjuksköterskorna kombinerade olika metoder för att nå bästa 
möjliga smärtbehandling för barnet. Kombinationen av olika metoder är viktig för att kunna 
möta det fysiska, psykiska och emotionella delen av barnets smärta. Detta är ett område med 
behov av vidare forskning.  
 
Slutsats 
Antalet vaccinationer ökar i Sverige i dag vilket innebär fler injektioner för det enskilda 
barnet och därmed risk för ett ökat vårdlidande om proceduren inte utförs på ett för barnet 
tillfredsställande sätt. Om föräldrar på grund av detta väljer att inte vaccinera sina barn leder 
det även till risk för ökat lidande med sjukdomsutbrott och eventuella följdsjukdomar. Det är 
av stor betydelse att man inom barnhälsovården arbetar för en god smärtbehandling av barn i 
samband med vaccination för att bevara och främja en fortsatt hög vaccinationstäckning. 
Under arbetet med denna studie har vi funnit att forskningen inom barn, smärta och 
smärtbehandling har ökat i omfattning de senaste åren men fortfarande är relativt sparsam och 
det finns ett stort behov av ytterligare forskning.  
 
Denna studie visar att flertalet av sjuksköterskorna inom barnhälsovården i Blekinge län anser 
sig ha otillräckliga kunskaper om smärta och smärtbehandling hos barn i samband med 
vaccination. Djupa kunskaper om barn, barns smärta och smärtbehandling anser vi är en 
förutsättning för att kunna tillgodogöra sig ny vetenskaplig kunskap och därmed nå en högre 
kompetens i samband med det patientnära arbetet. För att få ut vetenskapliga resultat i 
verksamheten så att de kommer barnen till godo anser vi att det är av stor betydelse att 
sjuksköterskan har djupa kunskaper inom aktuellt verksamhetsområde. Studien visar även att 
olika smärtbehandlingsmetoder används i liten grad. Metoder såsom mätt och nöjt, icke 
nutritivt sugande, glucos per os och EMLA® är kända och enkla metoder för att minska barns 
smärtupplevelse, ändå används de inte i någon större utsträckning. Dessa metoder skulle 
kunna implementeras med hjälp av ökade kunskaper inom befintlig verksamhet. Förberedelse 
och avledning var metoder som majoriteten av sjuksköterskorna använde sig av, resultatet 
säger dock inget om kvalitén på hur metoderna används. Till skillnad från resultatet på 
pilotstudien visar denna studie att majoriteten av sjuksköterskorna rekommenderade föräldrar 
att ge sitt barn paracetamol inför vaccination med vävnadsretande vaccin, vi vet dock inte på 
vilken indikation paracetamol ges inom barnhälsovården i Blekinge län. Studien pekar på att 
barnhälsovården i Blekinge län behöver öka kunskaperna hos sjuksköterskorna och utveckla 
rutiner för smärtbehandling i samband med vaccination för att höja kvalitén i vårdrelationen 
och minska vårdlidande för barnen. Att öka kunskaperna om barn, smärta och 
smärtbehandling hos sjuksköterskorna inom barnhälsovården anser vi är en utmaning för 
primärvården i Blekinge län.   
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  Bilaga 2 

 
 
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
Sektionen för hälsa 
Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, 30hp 
090205 
 
Till dig som arbetar som sjuksköterska inom barnhälsovården i Blekinge. 
 
Detta kandidatarbete i vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola handlar om 
smärtlindring i samband med vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet i 
barnhälsovården. 
Idag finns det mycket större kunskap än tidigare om barn, smärta och smärtbehandling. 
Forskningen inom området har ökat i omfattning de senaste åren men är fortfarande relativt 
sparsam och det finns ett stort behov av ytterliggare forskning. Detta gör studien och din 
delaktighet betydelsefull och angelägen. Du som regelbundet arbetar som sjuksköterska inom 
barnhälsovården vaccinerar många barn och har därför värdefulla erfarenheter för studien. 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur sjuksköterskor inom barnhälsovården i Blekinge 
arbetar med smärtlindring av barn i samband med vaccination inom det allmänna 
vaccinationsprogrammet. Målet är att få fram om det finns behov av kvalitetsutveckling inom 
området. Godkännande för genomförande av denna studie har erhållits från 
etikprövningskommittén sydost och Gerd Fridh, förvaltningschef inom Primärvården 
Blekinge. 
 
Vi skulle vara tacksamma om ni som regelbundet arbetar inom barnhälsovården i Blekinge 
skulle vilja ta er tid att besvara vår enkät snarast möjligt. Deltagandet i vår studie är 
naturligtvis frivilligt men det är av stor betydelse för studien att Du besvarar enkäten. Det är 
ett önskemål från vår sida att Du besvarar enkäten enskilt. Vi eftersträvar största möjliga 
anonymitet i hanteringen av enkäten.  
 
Till varje enkät bifogar vi ett frankerat kuvert. När ni besvarat enkäten var vänlig posta den 
före 090218 i bifogat adresserat och frankerat kuvert. Kuverten är numrerade för att 
påminnelse enbart ska gå ut till dig som ännu inte besvarat enkäten. När svarskuvertet 
kommer in prickas numret av på en lista med koppling mellan nummer och namn. Listan 
förstörs då alla svar inkommit eller när svarstiden gått ut. Enkät och numrerat svarskuvert 
skiljs sedan åt innan data registreras för att säkra anonymiteten. Detta innebär att svaren inte 
kommer att kunna kopplas till dig som person.  
 
Om ni har några funderingar kontakta oss gärna via mail. 
Mail Anna: anna.holmgren@ltblekinge.se     Mail Monica: monica.pia.svensson@telia.com   
 
Vi tackar på förhand för din medverkan! 
Anna Holmgren     Monica Svensson            
Studerande Blekinge Tekniska Högskola  Studerande Blekinge Tekniska Högskola 
Distriktssköterska     Distriktsköterska 
Barnsjuksköterska     Barnsjuksköterska    

mailto:anna.holmgren@ltblekinge.se�
mailto:monica.pia.svensson@telia.com�
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Kryssa för det svarsalternativ som överensstämmer med dig och hur du 
arbetar.  
Kryssa endast i ett svarsalternativ per fråga (undantag fråga 5). 
 
 
 
 
 
1. Ålder:  
  20-29år  
  30-39år  
  40-49år  
  50-59år  
   >60år   
 
 

 
 

2. Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska: 
 
  <5år   
   6-15år   
  16-25år  
  >26 år   

 
 
 

 
3. Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska inom barnhälsovård: 
   
  <5år   
  6-15år   
  16-25år  
  >26 år   
 
 
 
 
4. Arbetar du enbart med barnhälsovård? 
 
  Ja   
  Nej   
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5. Har du genomgått någon eller några av nedan nämnda högskoleutbildningar som 
sjuksköterska?  
På denna fråga kryssar du för alla alternativ som stämmer med din utbildning. 
 
 Anestesisjuksköterska   
 Barnmorska    
 Barnsjuksköterska   
 Distriktssköterska   
 Intensivvårdssjuksköterska  
 Smärta och smärtbehandling  
 Psykiatrisjuksköterska  
 
 
 
 
 
 
6. Informerar du föräldrar om betydelsen av förberedelse av barnet inför vaccination? 

 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 

 
 

 
 
7. Rekommenderar du föräldrarna att barnet bör vara mätt och nöjt innan vaccination? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 
 
 
 
 
8. Ger du barn upp till ett års ålder 30 % Glucos per os inför vaccination? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
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9. Rekommenderar du föräldrar till barn som använder napp att barnet bör använda 
denna under hela vaccinationsproceduren? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 
 
 
10. Rekommenderar du föräldrar att EMLA sitt barn inför vaccination? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 
 
 
11. Använder du dig av avledning i samband med vaccination? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 
 
 
 
12. Rekommenderar du föräldrar att ge sitt barn paracetamol inför vaccination med 
vävnadsretande vaccin? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 
 
 
 
13. Upplever du att vaccination orsakar smärta hos barnet? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 
 
 
 



33   

14. Anser du att det finns behov av smärtlindring i samband med vaccination av barn? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   
 
 
 
 
 
15. Anser du att du har tillräckliga kunskaper om smärta och smärtbehandling hos barn 
i samband med vaccination? 
 
  Ja   
  Nej   
  Ibland   

 
 
 
          
   
16. På en skala från 0-10, hur trivs du med ditt arbete inom barnhälsovård?  
      Ringa in den siffra som stämmer överens med dig. 
  
______________________________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 
Trivs           Trivs 
mycket          mycket 
dåligt          bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan i studien!  
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Bilaga 3 

 
 
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
Sektionen för hälsa 
Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, 30hp 
090225 
 
För ca två veckor sedan skickade vi ut en enkät till dig angående smärtlindring i samband med vaccination inom 
det allmänna vaccinationsprogrammet inom barnhälsovården. Syftet med denna studie är att ta reda på hur 
sjuksköterskor inom barnhälsovården i Blekinge arbetar med smärtlindring av barn i samband med vaccination 
inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Undersökningen är angelägen och betydelsefull och vi hoppas att 
resultaten ska kunna användas inom barnhälsovården. 
 
Vi har ännu inte fått något svar från dig och skickar därför denna påminnelse om du har glömt eller ännu inte 
haft tid att fylla i enkäten. Era namn och adresser har vi fått via barnhälsovårdssamordnaren i Blekinge.  
 
Deltagandet i vår studie är naturligtvis frivilligt men det är av stor betydelse för studien att Du besvarar enkäten. 
Om du redan har besvarat enkäten ber vi dig bortse från denna påminnelse. 
 
När ni besvarat enkäten var vänlig posta den i tidigare bifogat adresserat och frankerat kuvert. Kuverten är 
numrerade för att påminnelse enbart ska gå ut till dig som ännu inte besvarat enkäten. När svarskuvertet kommer 
in prickas numret av på en lista med koppling mellan nummer och namn. Listan förstörs då alla svar inkommit 
eller när svarstiden gått ut. Enkät och numrerat svarskuvert skiljs åt innan data registreras för att säkra din 
anonymitet. Detta innebär att svaren inte kommer att kunna kopplas till dig som person.  
 
Om din enkät eller svarskuvert har kommit bort så skickar vi nya med nästa påminnelse om två veckor. 
 
 
Om ni har några funderingar kontakta oss gärna via mail. 
 
Mail Anna: anna.holmgren@ltblekinge.se         Mail Monica: monica.pia.svensson@telia.com    
 
 
    
 
Vi tackar på förhand för din medverkan! 
 
 
Anna Holmgren                       Monica Svensson 
Studerande Blekinge Tekniska Högskola                     Studerande Blekinge Tekniska Högskola 
Distriktssköterska                      Distriktssköterska 
Barnsjuksköterska                    Barnsjuksköterska    
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För en månad sedan skickade vi ut en enkät till dig angående smärtlindring i samband med vaccination inom det 
allmänna vaccinationsprogrammet inom barnhälsovården. Syftet med denna studie är att ta reda på hur 
sjuksköterskor inom barnhälsovården i Blekinge arbetar med smärtlindring av barn i samband med vaccination 
inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Undersökningen är angelägen och betydelsefull och vi hoppas att 
resultaten ska kunna användas inom barnhälsovården. 
 
Vi har ännu inte fått något svar från dig och skickar därför ytterligare en påminnelse om du har glömt eller ännu 
inte haft tid att fylla i enkäten. Om din enkät eller svarskuvert har kommit bort så bifogar vi en ny enkät med 
svarskuvert i detta brev.  
 
Deltagandet i vår studie är naturligtvis frivilligt men det är av stor betydelse för studien att Du besvarar enkäten. 
Om du redan har besvarat enkäten ber vi dig bortse från denna påminnelse. 
 
När ni besvarat enkäten var vänlig posta den i bifogat adresserat och frankerat kuvert. Kuverten är numrerade för 
att påminnelse enbart ska gå ut till dig som ännu inte besvarat enkäten. När svarskuvertet kommer in prickas 
numret av på en lista med koppling mellan nummer och namn. Listan förstörs då alla svar inkommit eller när 
svarstiden gått ut. Enkät och numrerat svarskuvert skiljs åt innan data registreras för att säkra din anonymitet. 
Detta innebär att svaren inte kommer att kunna kopplas till dig som person.  
 
 
 
Om ni har några funderingar kontakta oss gärna via mail. 
 
Mail Anna: anna.holmgren@ltblekinge.se         Mail Monica: monica.pia.svensson@telia.com    
 
 
    
 
Vi tackar på förhand för din medverkan! 
 
 
Anna Holmgren                                  Monica Svensson 
Studerande Blekinge Tekniska Högskola                    Studerande Blekinge Tekniska Högskola 
Distriktssköterska                             Distriktssköterska 
Barnsjuksköterska                             Barnsjuksköterska    
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