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Sammanfattning 
Bakgrund: Skolbarn kan utsättas för onödig smärta vid vaccinering vilket kan leda till 

ofullständigt vaccinationsskydd samt minskat förtroende för hälso- och 

sjukvårdspersonal. I Sverige vaccineras barn i skolålder av skolsköterskan. 

Vaccinationer är den vanligaste orsaken till procedursmärta hos barn. Syfte: Att 

beskriva skolsköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska smärta och oro vid 

vaccinering. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie baserad på 14 

artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Avledning som 

omvårdnadsintervention är av betydelse vid vaccinering av skolbarn. Enligt 

litteraturstudiens resultat innebär avledning information/undervisning, medverkan, 

träning, miljöanpassning, specifik omvårdnad samt olika former av stöd och 

läkemedelshantering. Diskussion: Avledning utifrån resultatet är delvis överförbart till 

liknande situationer som till exempel venprovtagning. Trots att stöd finns för 

omvårdnadsåtgärd vid vaccinering saknas implementering för det. Slutsats: 

Skolsköterskan behöver identifiera barns behov och utifrån det välja 

omvårdnadsintervention. Skolsköterskan ska värna om en god kommunikation samt 

förtroendefull relation med barn. Vaccinationen kan då genomföras med minskad 

smärta och oro för barn. 
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Abstract 
Background: Schoolchildren may be exposed to unnecessary pain during immunization 

which might lead to incomplete vaccination protection and reduced confidence in 

healthcare professionals. In Sweden school aged children are vaccinated by the school 

nurse. Immunization is considered the most common reason for iatrogenic pain in 

children. Aim: To describe the school nurse’s interventions to reduce pain and anxiety. 

Methods: The study was conducted as a general literature review based on 14 articles 

which were quality examined and analysed. Results: Distraction as nursing intervention 

is of significance in immunization of schoolchildren. According to the result of the 

literature review distraction includes information/training, involvement, practice, 

environment adjustment, specific nursing, different form of support and medication. 

Discussion: According to the result distraction is partly transmittable to similar 

situations such as venous sampling. Despite supporting evidence that distracting 

reduces pain and anxiety the interventions are not incorporated. Conclusion: The 

school nurse should identify the child’s needs and based on this select nursing 

intervention. The school nurse has to advocate good communication and trustful 

relation with the child. Immunization can then be conducted with decreased pain and 

anxiety.     
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BAKGRUND 
Skolbarn kan utsättas för onödig smärta vid vaccinering. Obehandlad smärta vid 

vaccinering kan på kort sikt leda till att vaccinationsprogrammet inte fullföljs och att 

barn får ofullständigt vaccinationsskydd. Långsiktigt kan det leda till minskat förtroende 

för hälso- och sjukvård (Taddio et al., 2009, Taddio et al., 2010.) Alla skolbarn i 

Sverige erbjuds vaccinationer av elevhälsans medicinska insats (Morberg, 2012, 

Socialstyrelsen, 2008). De flesta vårdnadshavare låter sina barn få de erbjudna 

vaccinationerna (Hillman, 2010). Vaccinationsprogrammet delas in i en generell del för 

alla barn och en riktad del till barn som löper ökad risk för smitta eller som riskerar att 

bli extra svårt sjuka (Socialstyrelsen, 2008). Skolsköterskan har en betydande roll i 

uppdraget att upprätthålla god vaccinationstäckning bland skolbarn (Luthy, Beckstrand 

& Mayers, 2012). I Sverige ges alla vacciner i det generella vaccinationsprogrammet 

genom injektion (SOSFS 2006:22, 2§).  

 

Vaccinationer är den vanligaste orsaken till procedursmärta hos barn. Procedursmärta 

beskrivs som smärta orsakad av medicinska procedurer och behandlingar. Smärtlindring 

vid medicinska procedurer för barn bör prioriteras (Taddio et al., 2009). Smärta 

definieras enligt International association for the study of pain, [IASP] som en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan (IASP, 1979). Individens 

smärtupplevelse grundläggs redan under barndomen genom vaccinationer, tandvård och 

vid olycksfall (Kelly & Young, 2005). Hur barn reagerar på smärta beror på barnets 

utvecklingsnivå samt tidigare erfarenheter men även på omgivningens förväntningar 

(Taddio et al., 2009). Barn som känner rädsla och/eller oro inför en procedur upplever 

högre nivå av smärta (Noel, Chambers, McGrath & Klein, 2012). Oro och rädsla kan 

skapas hos barnet oavsett om det är en mindre eller större procedur (Kelly & Young, 

2005). Kulturell bakgrund kan påverka individens beteende när den utsätts för smärta 

(Czarnecki, Turner, Doellman, Wrona & Reynolds, 2011).   

 

Behandling av procedursmärta kan vara flerdimensionell och inkludera både 

farmakologiska och icke farmakologiska interventioner. Smärtlindrande metoder 

rekommenderas vid vaccinationer. Sjuksköterskor upplever avsaknad av riktlinjer, 
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otillräcklig kommunikation, ofullständig information samt tidsbrist för 

läkemedelsadministration som hinder för att lindra procedursmärta (Czarnecki, Turner, 

Doellman, Wrona & Reynolds, 2011).   

 

Omvårdnadens mål enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) är att ”främja patientens hälsa 

och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och 

värdigt avslut av livet med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och 

sociala villkor” (s. 6). Varje barn är unikt och ska bemötas utifrån sina förutsättningar. Barn är 

beroende av att skolsköterskan är kunnig både teoretiskt och praktiskt samt har ett 

förhållningssätt som möjliggör att barnet upplever delaktighet, trygghet och respekt. 

Skolsköterskan ska inkludera och ta hänsyn till barn och närstående samt visa omtanke och 

vara respektfull inför barnets rätt till självbestämmande (Riksföreningen för skolsköterskor, 

2011). En förutsättning för god omvårdnad är att det finns resurser samt att kompetens 

används på adekvat sätt (Tveiten, 2000).  

 

Skolsköterskans omvårdnadsåtgärder beskrivs i SkolVIPS (2014), en modell för 

dokumentation av omvårdnad inom elevhälsans medicinska insats. Syftet med 

omvårdnadsåtgärderna är att bevara samt återställa hälsa och välbefinnande utifrån ett 

hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. I SkolVIPS (2014) finns följande sökord för 

omvårdnadsåtgärder: medverkan, information/undervisning, stöd, miljöanpassning, skötsel, 

träning, observation/övervakning, specifik omvårdnad, läkemedelsordination/förskrivning, 

läkemedelshantering, samordning och administration. Omvårdnadsdiagnos och mål styr val 

av omvårdnadsåtgärder (a.a.).  

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800 kap. 2, 25-27 §) ska det finnas elevhälsa för elever inom 

grund- och gymnasieskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, sociala, psykologiska och 

specialpedagogiska insatser.  För den medicinska insatsen ska det finnas skolsköterska och 

skolläkare (SFS 2010:800 kap. 2, 25§). Skolsköterskan ska tillföra omvårdnadskompetens och 

medicinsk kompetens samt ansvara för att kunskap om elevernas hälsa tillvaratas 

(Socialstyrelsen, 2014). 
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Omvårdnadsåtgärder vid vaccinering är av betydelse för att minska smärta och oro och 

därmed öka möjligheten för bibehållet förtroende för skolsköterskan. Antalet skolbarn 

som vaccineras samt vikten av att fullfölja vaccinationsprogram gör det väsentligt att 

undersöka och implementera kunskap inom området.  

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva skolsköterskans omvårdnadsåtgärder för att 

minska smärta och oro vid vaccinering. 

METOD 
Design 

För att syftet skulle uppnås gjordes en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie 

innebär att analysera valda artiklar för att beskriva kunskapsläget inom ett specifikt 

område (Forsberg & Wengström, 2013). I litteraturstudiens resultat har endast primära 

källor använts. Primära källor innebär att forskaren som skrivit artikeln själv har utfört 

studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

Urval 

Inklutionskriterier var artiklar skrivna på engelska och svenska omfattande barn i 

åldrarna 6-18 år. Studierna skulle vara publicerade mellan 1994-2014. Exklusion av 

artiklar skedde vid studier baserade på pandemi- och influensavaccinering. 

Litteratursökningarna som gjordes redovisas i ett sökschema, bilaga 1.  

 

Datainsamling 

Sökningar har gjorts med MESH-termer, Cinahl headings samt med fritext i databaserna 

Pubmed, Cinahl och PsycINFO. Vid sökning har följande sökord använts: vaccines, 

pain prevention control, fear, anesthetics, topical, painmanagment, pain measurment, 

immunization, vaccinations, vaccination, local therapeutic use, child preeschool, child 

immunization, adaption psychological samt distress. Sökningarna i olika kombinationer 

gav mellan en till tre utvalda studier, bilaga 1. Sökord som också användes i olika 

kombinationer var: agents, sweetening, EMLA cream, childhood, child behavior, 

adaption psychological, music therapy, children, adolescent, distraction, school health 

services och school nurse. De sökorden resulterade inte i några utvalda studier, bilaga 1. 
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Boolesk operator har använts för att utvidga eller begränsa de olika sökningarna. Utifrån 

de valda studiernas referenser har manuella sökningar gjorts. De manuella sökningarna 

resulterade i en utvald studie. Vid sökning av artiklar lästes titlar och abstract. Därefter 

valdes artiklar ut som bedömdes svara på syftet. 

 

Analys 

Utvalda artiklar lästes i fulltext. Litteraturstudien grundar sig på tio kvantitativa, två 

kvalitativa studier och en artikel grundar sig på en studie som är både kvalitativ och 

kvantitativ. Vid sammanställning av resultat är det av vikt att göra kvalitetsbedömningar 

av studierna (Forsberg och Wengström, 2013). För att göra kvalitetsbedömningar 

används ett protokoll eller granskningsmall (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Enligt Wallengren & Henricson (2012) bör samtliga författare till ett examensarbete 

gemensamt arbeta för att kvalitén ska vara hög. I denna litteraturstudie har båda 

författarna läst samtliga studier vid upprepade tillfällen samt använt Röda Korsets 

Högskolas granskningsmall. Författarna satte postit-lappar på samtliga artiklar med ord 

som artikeln behandlade, till exempel musik. Därefter söktes likheter och skillnader i 

resultat (Friberg, 2006). Vid sammanställning av resultat fann författarna att materialet 

kunde sorteras utifrån SkolVIPS (2014).   

 

Etiska överväganden  

Forskning där barn är försökspersoner innebär etiska dilemman. Barn ska erhålla 

åldersadekvat information. Om barn förstår vad forskningen innebär och inte vill 

medverka ska detta respekteras trots vårdnadshavarnas samtycke (SFS 2003:460, 18 §).  

 

Förförståelse 

Författarnas förförståelse innebär att barn utsätts för smärta vid vaccinering som med 

enkla medel skulle kunna minskas. Författarnas upplevelse är att fokus läggs på att 

vaccinering utförs korrekt medicinskt samt att tidspress är ett hinder. Skolsköterskans 

möjlighet till omvårdnadsåtgärder för att minska smärta och oro behöver lyftas fram. 

Förförståelsen grundar sig på mångårig erfarenhet av arbete som skolsköterska och 

verksamhetsansvarig inom elevhälsans medicinska insats. Författarna har varit 
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medvetna om förförståelsen och arbetat för att inte den ska utgöra hinder för korrekt 

tolkning av materialet.   

RESULTAT 

Resultatet presenteras under sju rubriker. Skolsköterskan kan använda olika former av 

omvårdnadsintervention vilket hjälper barn att hantera vaccinationssituationen. De 

interventioner som framkom i resultatet kan sammanfattas i begreppet avledning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Intervention vid vaccinering 

Medverkan 

Medverkan innebar att barn under proceduren fick avledning via samtal med 

sjuksköterskan, tittade på film, höll en leksak, räknade eller djupandades (Kikuta, 

Gardezi, Dubey & Taddio, 2011). Sjuksköterskorna som intervjuades i studien upplevde 

avledning effektiv (a.a.). Liknande resultat framkom hos Bernard, Robbins, McCaffery, 

Scott & Skinner (2011) som påvisade positiv effekt av avledande samtal. Flickorna i 

studien upplevde att fokus flyttades från vaccinationen (a.a.).  

 

 

”It´s better when the nurses talk to you because then 
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 you´re distracted… They had some balls and they  

gave you one of those to squezze and you didn´t feel 

 the needle going in” (a.a., s. 299). 

  

Medverkan genom film och samtidig coachning av sjuksköterska och/eller förälder 

gjorde att barn upplevde mindre oro och smärta. Barn använde coopingstrategier bättre 

om de coachades av sjuksköterska och/eller förälder (Cohen, Blount & Panopoulos, 

1997). Liknande resultat framkom i Cohen, Blount, Cohen, Schaen & Zaff (1999) 

studie. Studien visade signifikant mindre stress hos barn vid avledning med film jämfört 

med EMLA-behandling. Barn använde fler copingstrategier och sjuksköterskan var mer 

aktiv i samtalet vid avledning med film. Dock upplevde barn mindre stress och smärta 

än de hade förväntat (a.a.). I en studie av Boivin et al. (2008) framkom signifikant 

minskning av smärtupplevelsen vid kombination av information, EMLA, föräldrastöd 

samt avledning i form av att blåsa såpbubblor. Föräldrastödet bestod i fysisk lugnande 

kontakt med barnet eller lugnande ord (a.a.). Medverkan innebar att barn lyssnade på 

musik vid vaccinering. Musik som avledning var välfungerande för minskad smärta 

enligt Kristijansdottir  & Kristijansdottir (2011). Studien visade att tonåringar som 

lyssnade på musik via högtalare skattade sin smärta lägre än de som lyssnade på musik 

via hörlurar. De tonåringar som inte lyssnade på musik skattade smärta högst (a.a.). 

Lewkowski, Barr, Sherrard, Lessard, Harris & Young (2003) undersökte hur 

tuggummituggande påverkade barns smärta vid medicinska procedurer. Studien visade 

ingen statistisk signifikans för att tuggande eller sötma hade effekt på barns 

smärtupplevelse vid vaccinering. Vid granskning av resultat fann forskarna 

könsskillnader. Tuggande av sött tuggummi tenderade att öka smärtupplevelsen hos 

pojkar medan det minskade smärtan hos flickor (a.a.). 

Information/undervisning 

När flickor inför vaccinering mot humant papillom virus [HPV] informerades om fördelar 

med vaccinering samt fick förståelse för vaccineringen minskade deras oro. Skolsköterskorna 

i studien bekräftade att välinformerade flickor som diskuterat vaccineringen med sina 

föräldrar upplevde mindre smärta samt agerade lugnare. Flickorna var inför vaccineringen 

oroliga för smärta samt biverkningar av vaccinet (Bernard et al., 2011) 
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Stöd 

I resultatet framkom att stödet utgjordes av att en vän, förälder eller annan vuxen närvarade 

vid vaccinering (Bernard et al., 2011, Kikuta, Gardezi, Dubey & Taddio, 2011). Flickor 

upplevde mindre oro vid vaccinering om de hade med en vän som stöttade (Bernard et al., 

2011).   

   

”It was just all the girls and it was like everyone supporting each  

other and stuff. If you were anxious, you had your mates there  

holding your hand” (a.a., s.299). 

 

Sjuksköterskor ansåg att pedagoger minskade barns oro om de verkade för ett lugnt klimat vid 

vaccineringen. Pedagogerna utgjorde ett stöd genom samtal om varför de vaccineras samt 

påminde om när det var dags för vaccinering. Sjuksköterskor önskade förståelse för 

tidsåtgången vid vaccinering. Effekten av en vuxens närvaro var beroende av om den vuxne 

uppvisade ett lugnt och tryggt beteende. Förälder och pedagog var inte alltid ett stöd för 

eleven. Föräldrar överbeskyddade sitt barn och därmed skapades en orolig 

vaccinationssituation. Pedagoger kunde oroa barn till exempel genom att skämta om storleken 

på kanylen (Kikuta, Gardezi, Dubey & Taddio, 2011).  

 

”Some teachers, they think it´s a joke, like you know, 

  the needle this big, give him or her the biggest needle  

  you have”… and it just get worse” (a.a., s. 44).  

 

Ett annat sätt att stödja eleven vid vaccinering uppnåddes genom en positiv interaktion med 

skolsköterskan (Bernard et al. (2011). Likartat resultat framkom i en studie som undersökte 

effekten av att barn fått träning i att hantera vaccinationssituationen. Resultatet indikerade att 

skolsköterskans förhållningssätt för att stödja barn att hantera vaccinering hade positiv effekt 

på barns oro och hur barn hanterade situationen (Cohen, Bernard, Greco & McClellan, 2002).   
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Miljöanpassning 

Miljöanpassning innebar att skolsköterskan genom skapande av en god miljö minskade barns 

oro. Barn som väntade utanför vaccinationslokalen upplevde ökad oro enligt sjuksköterskorna 

(Kikuta, Gardezi, Dubey & Taddio, 2011).  

 

”I think you know when you are in a gymnasium or wherever 

 it is that you are dosing - you know and as soon as that one 

 upset child comes, the rest are watching what´s happening 

 and then they all start as a chain reaction” (a.a., s. 44). 

 

Studien visade att sjuksköterskor sällan kunde påverka miljön vid vaccinering. Om 

sjuksköterskan inte kunde anpassa miljön ökade barns oro. Sjuksköterskorna önskade 

ett ostört välventilerat rum samt bekväma stolar för barnen att sitta i (a.a.). 

Miljöanpassning kunde innebära utformning av väntrum. Flickor blev stressade av att 

vänta i stora grupper. De som vaccinerades tidigt var lugnare än de som vaccinerades 

senare. Studien visade ökad oro och stress av att se andra vaccineras (Bernard et al., 

2011).  

 

“When we had the hole year down there, I thought people 

  got more scared, because everyone was talking about how 

  it was abd stuff” (a.a., s. 298-299). 

 

I en studie jämfördes barns smärtupplevelse vid vaccinering sittande respektive 

liggande. Studien visade att sittande barn upplevde signifikant mindre oro jämfört med 

liggande barn. Däremot påverkade inte barnets position smärtupplevelsen (Lacey, 

Finkelstein & Thygeson, 2008). 

Träning 

Träning innefattade utbildning. I en studie utbildades och tränades barn i 

coopingstrategier. Trots att de förstått och tränat använde de sig inte av strategierna. För 

att kunna göra det behövde de stöd av sjuksköterska och/eller förälder (Cohen, Bernard, 

Greco & Mc Clellan, 2002). I Wallace, Allen, Lacroix & Pitner (2010) studie fick barn 
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träna på att hosta och vid andra hostningen gavs vaccinationen. Direkt efter 

vaccinationen skattade barn, förälder samt sjuksköterska barnets smärta. Ingen statistisk 

signifikans fanns för att hostning ger mindre smärta. 

Specifik omvårdnad 

Specifik omvårdnad innebar att sjuksköterskan hade ett professionellt förhållningssätt i 

vaccinationssituationen. Genom att inte visa kanylen för barn före injektion kunde barns 

oro minska. Massage av insticksstället före vaccinering gjorde att barnet upplevde 

mindre smärta enligt sjuksköterskor i Kikuta, Gardezi, Dubey & Taddio (2011) studie. 

Dock fanns inget stöd för ShotBlocker®, en anordning som placerades vid 

injektionsområdet för stimulering av huden (Cobb & Cohen, 2009).  

Läkemedelshantering 

Läkemedelshantering innebar val av lokal hudanalgetika. Barn kände oro vid 

vaccinering trots bedövning med EMLA. Sjuksköterskan upplevde att EMLA gav bättre 

smärtlindring jämfört med sedvanlig vaccinationssituation. Dock hade sedvanlig 

vaccinationssituation bättre effekt på barns oro eftersom sjuksköterskan då arbetade mer 

aktivt med avledning (Cohen et al., 1999). Sjuksköterskor ansåg inte att de var 

ansvariga för information till föräldrar om lokal hudanalgetika. Sjuksköterskor använde 

sällan lokal hudanalgetika samt kände osäkerhet avseende effekten. De menade att 

huden bedövades men att smärtan i första hand uppstod då vaccinet infiltrerades och 

inte genom att kanylen punkterade huden. Därmed ansåg de att lokal hudanalgetika gav 

falsk förhoppning om att smärtan försvann (Kikuta, Gardezi, Dubey & Taddio, 2011).  

 

Kylspray kombinerat med avledning minskade signifikant smärta vid vaccinering 

jämfört med enbart avledning. Kylspray var lika effektivt som EMLA (Cohen Reis & 

Holubkov, 1997). Motsägande resultat framkom i en studie av Cohen, McLaren, 

DeMore, Fortson & Friedman (2009). Resultatet visade att kylspray var ineffektivt som 

smärtlindrande intervention vid vaccinering.    

 

Olika vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund gav olika smärtupplevelse. 

Vaccinering med PriorixA® gav signifikant mindre smärta än M-M-R II® (Ipp, Cohen, 

Goldbach & Mcarthur, 2011). Sjuksköterskor ansåg att vissa vaccin orsakade mer 
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smärta än andra. Vid mer än en vaccination injicerade en del sjuksköterskor det minst 

smärtsamma vaccinet först. Andra sjuksköterskor gav däremot flera vaccin samtidigt för 

att minska smärtan (Kikuta, Gardezi, Dubey & Taddio, 2011).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie. Fördelen med litteraturstudie som metod är 

att kunskap sammanställs vilket kan leda till förändringar i omvårdnadsarbetet. Nackdelen 

kan vara att resultatet inte alltid blir användbart i svensk kontext.  Denna litteraturstudies 

styrkor och svagheter diskuteras i metoddiskussion utifrån begreppen trovärdighet, 

tillförlitlighet, verifierbarhet samt överförbarhet.  

 

Initialt valdes färre sökord men då utfallet blev otillräckligt utökades antal sökord och 

kombinationer av dem. Val av databaser och exkludering av artiklar på andra språk kan 

innebära att resultat som publicerats kan ha förbisetts. Studiernas resultat diskuterades för att 

minimera risken för feltolkning. Författarnas individuella tolkningar stämde väl överens.  

Valet att använda SkolVips (2014) gjordes eftersom samstämmighet återfanns när artiklarna 

lästes. Vid analysarbetet deltog båda författarna för att jämföra och diskutera hur resultatet 

uppfattats vilket stärker tillförlitligheten. Genom att anvisningarna för utformning av 

litteraturstudie följts ökar möjligheterna för andra studenter att komma fram till samma 

resultat. Dock fanns under processen vägval som påverkade det fortsatta arbetet och därmed 

resultatet. Vägval som gjordes påverkas påverkades bland annat av förförståelsen. 

Förförståelsen innebar insikt i styrkor och svagheter i hur barn vaccineras i skolan. Forskaren 

som person har genom sin förförståelse betydelse för forskningsprocessen (Preibe & 

Landström, 2012). Författarna har försökt förhålla sig neutrala till resultatet och inte påverkas 

av sin förförståelse. Däremot påverkas val av sökord av förförståelsen. Alla artiklar som 

svarade på syftet är med i resultatet även om förförståelse innebar insikt att del av resultat inte 

är applicerbart i skolsköterskans vaccinationsarbete i Sverige. Vad som framkom i respektive 

studie har varit avgörande för hur mycket plats studierna fått i resultatet. De kvalitativa 

studierna har genom citat från deltagarna fått mer fysiskt utrymme i resultatet.  
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I en studie var endast flickor i åldersgruppen 12-16 år representerade då studien 

undersökte faktorer som påverkade rädslan vid vaccinering mot livmoderhalscancer. 

Övriga studier innefattade barn från båda könen vilket stärker överförbarheten av 

resultatet till kontext där både pojkar och flickor utsätts för procedursmärta. Resultatet 

innefattade 14 artiklar varav fem är genomförda på barn fyra till sju år, sex artiklar 

innefattade barn i olika åldrar där de äldsta var 15 år.  Resultatet har därmed en tyngd på 

barn som är yngre. Resultatet är åldersmässigt inte överförbart till barn generellt. 

Studierna som ingick i resultatet utfördes i Australien, Frankrike, USA, Canada samt 

Island. Inga studier från Sverige återfanns vid sökning i de olika databaserna. I Sverige 

sker vaccinering av skolbarn av skolsköterskan. I de åtta studierna från USA som ingick 

i resultatet vaccinerades skolbarn på hälsoklinik eller pediatrisk klinik. Överförbarhet 

till svenska elevhälsan påverkas av att studierna genomförts i annan kontext. Dock är 

det mesta av resultat direkt överförbara till svenska förhållanden. I tre studier har 

forskaren valt att exkludera familjer som inte talar samma språk som forskaren. 

Författarna anser att resultatet är överförbart i situationer då barn genomgår andra 

smärtsamma procedurer.  

Resultatdiskussion  

Resultatet beskriver skolsköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska smärta och oro 

vid vaccinering. Fynden som framkom i resultatet visade att skolsköterskan kan 

använda sig av flera omvårdnadsåtgärder i samband med vaccinering. Författarna har 

valt ut tre huvudkategorier ur resultatet som diskuteras utifrån Callista Roy´s 

adaptionsmodell. Enligt Roy´s adaptionsmodell innebär adaption förmågan hos en 

människa att anpassa sig till olika miljöer samt att själv kunna påverka miljön på ett 

användbart sätt. Enligt Roy är människan i behov av anpassning utefter sina 

livsomständigheter för att utvecklas och bevara sin integritet (Roy, 2011). 

Interventioner som valts ut för diskussion är medverkan, stöd samt 

information/undervisning. 

 

Medverkan innebär enligt resultatet att skolsköterskan ska beakta barns deltagande i 

beslut hur vaccinationssituationen ska utformas. Barn ska ges möjlighet att besluta om 

vilken typ av avledning som önskas. Skolsköterskan ska främja barns medverkan för att 

skydda integritet och rättigheter vid vaccination. I resultatet betonas barns medverkan.  
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Trots det förekommer det att skolsköterskor väljer bort barns medverkan. Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand (2013) beskriver att vård och behandling ska ske i 

samförstånd med barn vilket inte alltid sker. Resultatet visar att samtal, film, musik och 

djupandning är effektivt när barn utsätts för procedursmärta. Liknande resultat återfinns 

i andra studier (Koller & Goldman, 2012, Jacobson et al, 2001). Medverkan kan 

innebära att barnet får välja att lyssna på musik i samband med vaccination. Barn kan 

välja vilken typ av musik samt att lyssnas via högtalare eller via hörlurar. Musik som är 

anpassad efter barns ålder har förutom vid vaccination en lugnande effekt vid till 

exempel tandvård, venprovtagning, injektioner, insättande av perifer venkateter, 

circumcisio, samt brännskadebehandling (Koller & Goldman, 2012). Enligt Klassen, 

Liang, Tjosvold, Klassen & Hatling (2008) går det dock inte att avgöra vid vilken 

procedur som musik är mest välfungerande. Musik i kombination med annan 

intervention är mer effektivt än enskild intervention. Trots att musik är en enkel 

intervention att tillgå används den sällan vid vaccination. Om inte musik finns att tillgå 

behöver skolsköterskan använda annan avledningsteknik.  

 

Attityder, empati, instruktioner till barn samt hur proceduren utförs är faktorer som 

påverkar barns oro och smärta i samband med procedurer generellt och specifikt vid 

vaccinationer (Jacobson et al, 2001). Skolsköterskan behöver etablera en relation samt 

ett samarbete med barn för att gemensamt besluta hur vaccinationssituationen ska 

genomföras (a.a.). Då ökar möjligheten att vaccinationen ges under goda 

förutsättningar, vilket är målet. Enligt Roy´s adaptionsmodell är det utformade målet ett 

resultat av diskussion mellan barn och sjuksköterska. Genom samtal visar 

sjuksköterskan respekt för barns önskemål om hur proceduren ska genomföras, vilket 

ökar möjligheten nå målet (Aggleton & Chalmers, 2000).  

 

I resultatet framkom att barn använder sina copingstrategier mer effektivt om de 

coachas under proceduren. När skolsköterskan samtalar med barn kan det vara bra att 

inventera barns intressen och samtala utifrån det. Ofta finns inte tid för planering av 

interventioner med barn som är i behov av det. Enligt Roy´s adaptionsmodell är 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa människan att nå en hög nivå av välbefinnande. Olika 

omvårdnadsinterventioner kan hjälpa barn genom vaccineringen. Tidigare erfarenheter 
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av vård kan till exempel inneburit en smärtsam provtagning som senare ger rädsla för 

sprutor (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Stöd kan enligt resultatet utgöras av en kompis, förälder, skolsköterska eller annan 

vuxen. Skolsköterskan måste vara lyhörd för vilket stöd barn kan behöva vid 

vaccinering. Personer som utgör stöd för barn måste förmedla lugn och trygghet. 

Resultatet visar att förälder och pedagog kan förvärra vaccinationssituationen genom att 

överbeskydda barn eller förringa den oro barn känner. Andra studier (Kelly & Young, 

2005, Duff, 2003, Taddio et al., 2009) bekräftar att effekten av förälders närvaro beror 

på förälderns egen oro. Dock påverkas barns oro även av relationen barn-förälder samt 

förälderns möjlighet att stödja barn i att hantera situationen (Kelly & Young, 2005). 

Duff (2003) betonar fördelar med förälders närvaro och att de intar en aktiv roll under 

smärtsamma procedurer som venprovtagning. Barn beskriver förälders närvaro som det 

största stödet. Skolsköterskan har en viktig roll att tydliggöra och bekräfta vilket 

agerande som stödjer barn i vaccinationssituationen. Föräldrar förlitar sig på att hälso- 

och sjukvårdspersonal informerar om hur de kan stödja sitt barn (Taddio et al., 2009).  

 

Tonåringar kan uppleva mindre oro om de har med en kompis som stöd. Roy menar att 

den sociala integriteten är viktig. Om integriteten hotas eller om barn upplever att de 

inte kan leva upp till förväntad roll kan barnet bli handlingsförlamat eller agera på ett 

irrationellt sätt (Wiklund Gustin & Linwall, 2012).  

Vaccinering med kompis som stöd kan innebära utökad tidsåtgång. I resultatet påtalas 

att skolsköterskan önskar förståelse för att vaccineringen tar tid. I skolan är 

skolsköterskan oftast ensam i sin profession. En roll som kan innebära svårigheter att 

hävda sitt yrke och därmed för utförande av arbetet (Morberg, 2008). Om 

skolsköterskan inte klarar att hävda sin roll kan det innebära att vaccinationsprocessen 

sker utan möjlighet för barn att få det stöd som barnet är i behov av. Enligt Roy´s 

adaptionsmodell handlar adaption om förmågan att anpassa sig och kunna hantera nya 

situationer på ett ändamålsenligt sätt (Wiklund Gustin & Linwall, 2012). Barn kan 

behöva stöd av skolsköterskan för att hitta strategier för att hantera 

vaccinationssituationen. Strategierna kan utveckla och stärka barn inför nya utmaningar. 
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Barn och tonåringar behöver känna kontroll i situationen för bibehållen integritet. För 

det krävs tillitsfulla relationer (Duff, 2003). Roy menar att det är viktigt att 

anpassningen sker aktivt för framtida utveckling och bevarande av integriteten 

(Wiklund Gustin & Linwall, 2012).  Skolsköterskan har ansvar att stödja barn och 

därigenom anpassa vaccinationssituationen för att barn ska uppnå högsta möjliga nivå 

av välbefinnande. Totalt välbefinnande är inte alltid möjligt. Då kan adaption handla om 

att göra det bästa möjliga utifrån giva förutsättningar (Wiklund Gustin & Linwall, 

2012).    

Resultatet visar att information/undervisning inför vaccination har positiv effekt på 

smärta och oro. Dock framkom endast en studie som innefattade 

information/undervisning vilket är anmärkningsvärt. Barn ska förberedas inför 

vaccinering för att kunna planera strategier för att hantera situationen. Information ska 

ges om vad som ska hända, hur det kan komma att kännas och hur obehag vid 

vaccineringen kan minimeras. Välinformerade barn upplever mindre oro vid 

vaccinering. Taddio et al. (2009) anser att föräldrarna behöver information/undervisning 

om barns smärtupplevelse och hur de kan stödja barnet inför vaccinering (a.a). 

Information behöver ges både till föräldrar och barn (Duff, 2003). Information inför 

smärtsamma procedurer minskar barns oro (Kelly & Young, 2005). Roy menar att för 

barn ska kunna bevara sin integritet och göra medvetna val kan stöd behövas från 

skolsköterskan. Stödet kan utgöras av information eller undervisning (Wiklund Gustin 

& Linwall, 2012).    

Slutsats 

Resultatet belyser omvårdnadsåtgärder som minskar smärta och oro vid barns 

vaccinering. Kommunikationen mellan skolsköterska och barn är viktig för att 

identifiera barns behov och utifrån det välja omvårdnadsintervention inför vaccinering. 

Skolsköterska och barn behöver samarbeta genom hela vaccinationsprocessen. Förslag 

till fortsatt forskning är vad som stärker och/eller begränsar skolsköterskor för att 

minska barns smärta och oro vid vaccinering samt forskning om hur skolsköterskor i 

Sverige arbetar med avledning idag. 
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0 

140309 

 

Pubmed Immunization AND 

painmanagment AND 

anesthetics, topical 

 Fritext 9 För gamla 

artiklar. Ej 

relevanta för 

syftet 

Practices and 

perceptions regarding 

pain and pain 

management during 

routine childhood 

immunizations: 

Findings from a 

focus-group study 

with nurses working 

at Toronto public 

health, Ontario.  

 

A randomized 

controlled trial of 

vapocoolant for 

pediatric 

immunization distress 

relief. 



 

 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(t.ex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

140309 

 

Pubmed Agents, sweetening AND 

vaccinations 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 5 Ej relevanta för 

syftet 

Effects of chewing 

gum on responses to 

routine painful 

procedures in children 

 

140309 

 

Pubmed Vaccination* AND 

anasthetics, local 

therapeutic use 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 9 Ej relevanta för 

syftet 1 st. var 

review artikel 

A multifactorial 

strategy of pain 

management is 

associated with less 

pain in scheduled 

vaccination of 

children. A study 

realized by family 

practioners in 239 

children aged 4-12 

years old.  

 

Comparative study of 

distraction versus 

topical anesthesia for 

pediatric pain 

management during 

immunizations. 

 

140309 

 

Pubmed Vaccines AND pain 

measurement 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 14 Ej relevanta för 

syftet 

Taking the ”outch” of 

injections for 

children. Using 

distraction to decrease 

pain.  

 



 

 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(t.ex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

       Pain response to 

MMR vaccination in 

4-6 year old children.  

 

140309 

 

Cinahl Immunization AND 

painmanagment  

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

Fritext 8 Ej relevanta för 

syftet samt fick 

samma träffar 

som på tidigare 

sökningar. 

0 

140309 

 

Pubmed Vaccination* AND fear Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 20 Ej relevanta för 

syftet samt fick 

samma träffar 

som på tidigare 

sökningar. 

The impact of 

positioning on fear 

during 

immunizations: 

supine versus sitting 

up.  

 

The domino effect: 

adolescent girls´ 

response to human 

papillomvirus 

vaccination. 

 

140313 

 

Cinahl EMLA cream/AD/TU AND 

immunization/MT/NU/PC 

AND childhood NOT 

infants not venipuncture 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

Cinahl headings 23 Artiklar handlade 

om kroniskt sjuka 

barn, barn på 

akutmottagning, 

barn som gjort 

circumsisio/andra 

ingrepp med 

EMLA 

0 



 

 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(t.ex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

140313 

 

Pubmed Anesthetics, local AND 

therapeutic use* AND child 

behavior 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 1 Samma träff som 

vid tidigare 

sökningar 

0 

140313 

 

Cinahl Pain/PC AND 

immunization 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

Cinahl headings 31 Ej relevanta för 

syftet 

Randomized clinical 

trial of musical 

distraction with and 

without headphones 

for adoloscents 

immunization pain.  

 

The “cough trick”: a 

brief strategy to 

manage pediatric pain 

from immunization 

injections. 

 

140313 

 

Pubmed Adaption, psychological 

AND child, preschool AND 

immunization 

 MESH-term 6 Ej relevanta för 

syftet 

A child-focused 

intervention for 

coping with 

procedural pain: are 

parent and nurse 

coaches necessary? 

 

140319 Pubmed Music therapy children 

AND child OR adolescent 

AND vaccination 

 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 1  0 

140420 PsycINFO Child immunization AND 

distress 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

Fritext 27 Ej relevanta för 

syftet 

Nurse coaching and 

cartoon distraction:  

 



 

 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(t.ex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

       An effective and 

practical intervention 

to reduce child, 

parent, and nurse 

distress during 

immunizations.  

 

A randomized 

controlled trial of the 

ShotBlocker® for 

children´s 

immunization 

distress. 

140420 PsycINFO  Pain management AND 

vaccination AND 

distraction 

 

 Fritext 0  0 

140519 Pubmed School nursing AND 

immunization 

 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 46 Ej relevanta för 

syftet 

0 

140519 Pubmed Immunization AND pain 

measurment AND school 

nursing 

 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term  0  0 

140519 Pubmed Vaccination*AND nursing* 

AND pain management 

 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

MESH-term 0  0 

140519 Cinahl Schoolnursing AND 

immunization children 

 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

Fritext 7 Ej relevanta för 

syftet 

0 



 

 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(t.ex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

140519 Cinahl Schoolnursing AND pain 

managment AND 

immunization 

 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

Fritext 0  0 

140519 Cinahl Immunization AND pain 

AND schoolnursing 

 

Barn 6-18 år. Engelska. 

Artiklar from 1994-2014 

Fritext 0  0  
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Författare 

Land 

År 
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Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Bernard, D., 

Robbins, S., 

McCaffery, K., 

Scott, C. & 

Skinner R. 

Australien. 2011.  

 

 

The domino 

effect: adolescent 

girl´s response to 

human 

paillomavirus 

vaccination. 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka erfarenhet 

av rädsla, reaktion på 

rädslan samt faktorer 

som påverkar rädsla 

hos ungdomar som 

genomgår HPV 

vaccinering i 

skolmiljö. 

 

130 flickor i åldrarna 12-

16 år intervjuer i 20 

fokusgrupper. 38 

vårdnadshavare, 10 lärare 

samt 7 skolsköterskor 

intervjuades individuellt. 

Fokusgruppsintervjuerna och de 

individuella intervjuerna 

spelades in, transkriberades och 

analyserades. 

Tre teman framkom under 

intervjun: Erfarenhet av 

rädsla, Reaktion på rädsla, 

Faktorer som påverkar 

rädsla. 

God 

 

Boivin, J-M., 

Poupon-

Lemarquis, L., 

Iraqi, W., Fay, R., 

Schmitt, C., 

Rossignol, P.  

Frankrike. 

2008.  

 

 

A multifactorial 

strategy of pain 

management is 

associated with 

less pain in 

scheduled 

vaccination of 

children. A study 

realized by family 

practioners in 239 

children aged 4-

12 years old. 

 

 

 

Syftet var att 

utvärdera effekten av 

kombination av 

strategier för 

smärtlindring vid 

vaccination av barn 

med sedvanlig 

behandling vid 

vaccinering. 

107 barn vaccinerades med 

en kombination av 

strategier för 

smärtlindring. 132 

vaccinerades enligt 

sedvanlig behandling vid 

vaccinering. 

Smärtskattning gjordes av barn 

enligt VAS skala och två andra 

självskattningsskalor. Läkaren 

och en av föräldrarna fick också 

skatta barnets smärta enligt 

VAS.  

Vid kombination av flera 

strategier för smärtlindring 

erhölls signifikant minskad 

smärta enligt barnens VAS 

skala. Resultatet 

bekräftades via de andra 

självskattningsskalorna 

och läkaren och 

föräldrarnas skattning av 

barnets smärt enligt VAS. 

God 
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Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Cobb, JE., 

Cohen, LL. 

USA, 

2009 

 

 

 

 

A randomized 

controlled trial of 

the ShotBlocker® 

for children´s 

immunization 

distress. 

Syftet var att 

undersöka effekten av 

ShotBlocker® för att 

minska smärta vid 

vaccinering av barn. 

89 barn i åldern 4-12 år 

deltog i undersökningen. 

Deltagarna randomiserades 

till ShotBlocker®, placebo 

kontrollgrupp eller 

vaccinering enligt 

sedvanlig rutin. 

Mätningar gjordes genom att 

deltagarnas självskattning av 

smärta. Föräldrarna och 

vårdpersonal fick skatta barnets 

stress. Dessutom gjordes 

mätningar av hjärtfrekvens samt 

observationer. 

Inget stöd för att 

ShotBlocker® har effekt 

som smärtlindring vid 

vaccinering av barn. 

God 

 

Cohen, L., 

Blount, R. L. & 

Panopoulos, G. 

USA 

1997.  

Nurse coaching 

and cartoon 

distraction: an 

effective and 

practical 

intervention to 

reduce child, 

parent and nurse 

distress during 

immunizations. 

Syftet med studien 

var att utveckla en 

praktisk och 

kostnadseffektiv 

metod för att öka 

barnens användande 

av sina 

copingstrategier samt 

minska barnens, 

skolsköterskornas 

och föräldrarnas 

stress under 

vaccineringen. 

 

92 barn i åldrarna 4-6 år 

deltog i studien. Studien 

var en observationsstudie. 

Vaccinationsproceduren 

filmades, analyserades och 

kodades. 

Barnen delades in i tre grupper. 

Första gruppen blev vaccinerade 

enligt standardrutiner. Andra 

gruppen tittade på film medan 

de vaccinerades av en 

sjuksköterska som coachade 

barnet. Tredje gruppen tittade på 

film medan de vaccinerades. I 

tredje gruppen coachade både 

sjuksköterskan och föräldern. 

Föräldern och sjuksköterskan 

hade utbildats i coachning före 

vaccineringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen i gruppen som 

vaccinerades enligt 

standardrutiner använde 

sig av färre 

copingstrategier, upplevde 

mindre stress och smärta 

vid vaccineringen än 

barnen i de andra två 

grupperna. 

God 
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Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Cohen, L., 

Blount, RL., 

Cohen, RJ., 

Schaen, ER., 

Zaff, JF. 

USA 

1999 

 

 

 

 

 

Comparative 

study of 

distraction versus 

topical 

anessthesia for 

pediatric pain 

management 

during 

immunizations. 

Syftet var att jämföra 

avledning med film 

och EMLA-

behandling vid 

vaccinering avseende 

barns smärta och 

stress. 

Interventionsgrupper

na jämfördes med en 

kontrollgrupp. 

 

 

39 elever deltog i studien. 

Deltagarna fick utvärdera 

de olika strategierna vid tre 

injektionstillfällen. 

Barnen fick göra skattning av 

smärtan före och efter 

vaccineringen. Barnens 

hjärtfrekvens mättes. 

Observationer gjordes av 

barnens och sjuksköterskans 

beteende. Sjuksköterskorna fick 

göra en skattning av hur de 

upplevde barnets oro. Dessutom 

intervjuades barnen efter 

vaccineringen.  

Avledning via film ledde 

till mer coaching av 

sjuksköterskan och 

mindres stress hos barnet 

än vid vaccinering med 

EMLA och vaccination 

enligt sedvanlig rutin. 

God 

Cohen, L., 

Bernard, R, 

Greco, L., 

McClellan, C.  

USA 

2002 

 

 

 

 

A Child-Focused 

Intervention for 

Coping With 

Procedural Pain: 

Are Parent and 

Nurse Coaches 

Necessary? 

Syftet var dels att 

undersöka hur barn 

som utbildades i 

strategier klarade att 

använda strategierna 

vid närvaro av 

sjuksköterska och 

förälder som inte fått 

utbildningen. 

Syftet var också att 

jämföra hur föräldrar 

och sjuksköterskor 

som inte fått 

utbildningen 

hanterade barns oro 

och strategier. 

 

 

 

Alla barn som kom för 

vaccinering erbjöds att 

delta i studien. 66 barn 

tillfrågades om deltagande. 

61 barn i åldrarna 4-7 år 

deltog i studien.  

Barnet fick göra en 

självskattning av smärta, rädsla 

och oro. Föräldrar och 

sjuksköterska gjorde en 

skattning av barnets oro. 

Dessutom gjordes en 

bedömning av barns, förälders 

och sjuksköterskans beteende.  

Barn tillämpade inte de 

strategier de utbildats i vid 

vaccineringen. 

Sjuksköterskan kan 

påverka barnets oro och 

strategier genom 

hälsofrämjande arbete. 

Föräldrar kan påverka 

barnets oro. 

God 

http://jpepsy.oxfordjournals.org/search?author1=Lindsey+L.+Cohen&sortspec=date&submit=Submit
http://jpepsy.oxfordjournals.org/search?author1=Catherine+B.+McClellan&sortspec=date&submit=Submit
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Cohen Reis, E. & 

Holubkov, R.  

USA 

1997.  

Vapocoolant 

spray is equally 

effective as 

EMLA cream in 

reducing 

immunization 

pain in school-

aged children 

 

Syftet var att jämföra 

effektiviteten av 

EMLA, avledning 

samt kylspray vid 

vaccinering. 

62 barn i åldern 4-6 år 

deltog i studien. Studien 

var en randomiserad 

kontrollerad studie.  

Barnen delades in i tre grupper. 

En grupp fick endast avledning. 

En grupp fick avledning samt 

EMLA. En grupp fick kylspray 

samt avledning. 

Barnen som endast fick 

avledning upplevde mer 

smärta än de barn som fick 

EMLA eller kylspray samt 

avledning. 

God 

Ipp, M., Cohen, 

E., Goldbach, M. 

& Macarthur, C. 

Candada. 

2006. 

Pain response to 

M-M-R 

vaccination in 4-6 

year old children. 

Syftet var att 

undersöka om 

tidigare resultat från 

studier på spädbarn 

gällande smärta vid 

vaccinering också 

gällde för barn 4-6 år. 

Jämförelsen gällde 

två olika vaccin mot 

mässling påssjuka, 

röda hund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 barn i varje grupp i 

åldern 4-6 år deltog i 

undersökningen. Studien 

var en randomiserad 

dubbelblindstudie.  

Barnen delades in i två grupper, 

den ena gruppen fick Priorix® 

och den andra M-M-M-R II®. 

Barnen skattade sin smärta. 

Skolsköterskor skattade barnets 

smärta och föräldrarna skattade 

barnets smärta 

Barnen som fick Priorix® 

uppvisade mindre smärta 

och var mindre ledsna än 

barnen som fick M-M-M-

R II®. 

God 



 

 

Författare 
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År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kikuta, A., 

Gardezi, F., 

Dubey, V. & 

Taddio, A. 

Canada. 2011. 

 

 

Practices and 

perceptions 

regarding pain 

and pain 

management 

during routine 

childhood 

immunizationsFin

dings from a 

focus-group study 

with nurses 

working at 

Toronto public 

health, Ontario. 

 

Syftet var att ta reda 

på sjuksköterskors 

erfarenheter av 

vaccination och 

smärtlindring. 

10 skolsköterskor. 

Fokusgrupp intervju. 

Sjuksköterskorna intervjuades 

angående sin erfarenheter av 

vaccination och smärtlindring. 

Tre teman framkom under 

intervjun:Uppfattning 

angåene miljön, praktisk 

användning av samt 

erfarenheter av 

farmakologisk 

smärtlindring, erfarenheter 

angående smärta och oro. 

God 

Kristiansdottir, O. 

& Kristiansdottir, 

G.  

Island. 

2011.  

 

Randomized 

clinical trial of 

musical 

distraction with 

and without 

headphones for 

adolescents´immu

nization pain. 

Syftet var att 

undersöka effekten av 

musik för att minska 

tonåringars 

smärtupplevelse i 

samband med 

vaccinering.  

 

Studien utfördes med en 

randomiserad design för att 

testa hypotesen. 118 

tonåringar i åldern 13-15 

år ingick i studien. 

Skolsköterskorna var inte 

”blinda” för grupperna dock var 

de inte informerade om studiens 

hypotes. I en interventionsgrupp 

lyssnade tonåringarna på musik 

via hörlurar. I den andra 

interventionsgruppen lyssnade 

tonåringarna på musik utan 

hörlurar. Kontrollgruppen 

genom gick vaccinering enligt 

standard rutiner. Musiken var 

utvald med hjälp av en 

musikterapeut. Tonåringarna 

skattade smärtan med VAS. 

 

 

Resultatet visar att musik 

utan hörlurar har den mest 

positiva effekten på 

smärtupplevelsen. 

Tonåringar som fick 

vaccination enligt standard 

rutiner upplevde mest 

smärta. 

God 
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Lacy,C 

Finkelstei

n, MA., & 

Thygeson, 

M.  

USA, 

2008.  

 

 

 

 

 

The impact 

of 

positioning 

on fear 

during 

immunizati

ons: supine 

versus 

sitting up.  

Författarna hade en 

hypotes om att barn 

som satt upp under 

vaccinering skulle 

uppleva kontroll och 

mindre oro jämfört 

med att ligga ner. 

107 barn i ålder 4-6 år 

ingick i studien. Ena 

gruppen vaccinerades 

liggande. Andra gruppen 

vaccinerades sittande. 

Barnens oro skattades 

enligt Child medical fear 

scale, ett frågeformulär, 

samt The fearometer, en 

visuel analog skala som 

barnen mätte sin oro med. 

FACES, en skattningsskala 

för att mäta smärtan. 

 

Skolsköterskor tränades i att 

sätta barnet i korrekt sittande 

eller liggande position. 

Vaccinationen gavs till barnet 

antingen sittandes eller 

liggandes beroende på vilken 

grupp barnet tillhörde. Data 

analyserades med hjälp av olika 

statistiska instrument. 

Barn som satt upp visade 

mindre oro och var mindre 

ledsna än de som fick ligga 

ner. 

God 

Lewkowsk

i, MD., 

Barr RG., 

Sherrard, 

A., 

Lessard, 

J., Harris, 

AR., 

Young, 

SN.  

Canada 

2003.  

 

Effects of 

chewing 

gum on 

responses 

to routine 

painful 

procedures 

in children 

 

Syftet var att 

undersöka om söt 

smak eller tuggande 

eller kombination av 

dem påverkar barns 

smärta vid 

vaccinering. 

115 barn i åldrarna 9 till 11 

år delades in i fyra 

grupper. Grupp 1 osötat 

tuggummi utan att tugga, 

grupp 2 sött tuggummi 

utan att tugga, grupp 3 

osötat tuggummi och 

tuggande, grupp 4 sött 

tuggummi och tuggande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen fick skatta smärta före 

och efter vaccineringen. 

Resultatet visar sött smak 

kombinerat med tuggande 

påverkar generellt inte 

barns smärta. Dock finns 

vissa könsskillnader.  

God 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Wallace, 

PD., 

Allen, 

KD., 

Lacroix, 

AE. & 

Pitner, SL.  

USA. 

2010.  

 

 

The 

“cough 

trick:” a 

brief 

strategy to 

manage 

pediatric 

pain from 

immunizati

on 

injections. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av att hosta i 

samband med 

vaccination för att 

minska 

smärtupplevelsen. 

68 barn i två åldersgrupper 

ingick i studien. 22 barn 

var i åldern 4-5. 46 barn 

var i åldern 11-13. 

Interventionsgruppen fick 

träning i att hosta i 

samband med vaccination. 

Andra gruppen var en 

kontrollgrupp. 

Skolsköterskorna bad barnen i 

interventionsgruppen att prova 

att hosta en gång innan 

vaccinationen. Vida andra 

hostan gavs vaccinationen. 

Direkt efter vaccinationen 

skattade barnen, föräldern samt 

skolsköterskan barnets smärta 

individuellt. 

Resultatet visar ingen 

statistisk signifikans för att 

barn generellt i 

interventionsgruppen 

upplevde mindre smärta 

jämfört med barnen i 

kontrollgruppen. Dock 

fanns signifikans för 

mindre upplevd smärta i 

vissa barn. 

God 

 

 


