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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Forskning har visat att sjuksköterskor upplever en bristande kunskap vid hantering av 
stickrädda barn och hur de kan motverka utvecklingen av stickrädsla hos barn. Vaccination 
är ett tillfälle då sjuksköterskor bland annat ska hantera barns stickrädsla, oförmåga att 
hantera detta kan leda till att sjuksköterskan känner sig pressad. Vaccinationstillfällen är en 
stor del av barnets kontakt med sjukvård i början av livet. För att barnet i vuxenålder ska 
våga söka sjukvård är det viktigt att sjuksköterskan vet hur hon ska bemöta barnet på bästa 
sätt, hur hon kan hantera och motverka stickrädsla hos barn. 
 
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa för att 
hantera och motverka stickrädsla hos barn vid vaccination. 
 
 
Metod  
 
Studien är en icke-systematisk litteraturöversikt där sökningar gjorts i CINAHL och 
PubMed. För studien valdes 15 artiklar ut och analyserades utifrån induktivt perspektiv.
       
 
Resultat 
 
Resultatet visade att centrala områdena vid omvårdnaden är kommunikation och 
smärtlindring. Vid kommunikationen är det viktigt att individanpassa kommunikationen 
efter barnets kognitiva förmåga och intresse. Det är viktigt att informera barnet om vad 
som ska göras och görs samt varför. Resultatet visade att smärtlindring av olika former, så 
som olika administrationssätt, lokalbedövning samt distraktion, är viktiga för att lindra 
lidande vid injektioner. 
 
 
Slutsats 
 
Av studien framkom att kommunikation och smärtlindring är de två viktigaste 
omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa vid vaccination för att hantera och 
motverka stickrädsla. 
 
 
Nyckelord: Stickrädsla, vaccination, sjuksköterskans roll, barn, lidande 
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INLEDNING 
 
Stickrädsla vid vaccination är vanligt förekommande hos barn. Om stickrädslan inte 
hanteras på rätt sätt kan barnet få komplikationer, som gör att barnet senare undviker att 
söka vård (Taddio et al., 2010). Barn genomgår under sin uppväxt ett flertal medicinska 
nålprocedurer. Dessa nålprocedurer kan leda till rädsla och smärta (Ives & Melrose, 2010; 
Melhuish & Payne, 2006; Meltzer et al., 2008). En studie av McMurtry et al. (2015) visar 
att den smärtsammaste nålproceduren inom vården är vaccinationer. En traumatisk 
nålprocedurupplevelse kan leda till en utveckling av stickrädsla eller i värsta fall fobi 
(McMurtry et al., 2015). Enligt International Council of Nurses, Etiska kod för 
sjuksköterskor ([ICN], 2007) ansvarar sjuksköterskan för att minska lidandet, som vår 
studie kopplar till rädsla och smärta. Sjuksköterskan har en roll att vid vaccination ge barn 
en god omvårdnad för att minska lidandet (Taddio et al., 2010). Det är även viktigt att 
sjuksköterskan har verktyg för att på bästa sätt kunna hantera och motverka stickrädsla hos 
barn, även sjuksköterskan ska kunna känna sig trygg vid vaccinationstillfället McMurtry et 
al. (2015).  
 
 
BAKGRUND 
 
Vaccinationer 
 
Syftet med vaccinationer är att främja människans hälsa genom att minska sjukligheten och 
dödligheten i samhället (McMurtry et al., 2015). Vaccin är ett livsviktigt skydd som årligen 
hindrar två till tre miljoner barn från att dö. Det anses vara en av de största 
hälsoframgångarna i världshistorien (Världs hälsoorganisation [WHO], 2014).   
Vaccin kan administreras på flera olika sätt, men görs vanligen med injektioner 
intramuskulärt eller subkutant. Nålens läge kontrolleras med en aspiration för att 
säkerställa att vaccinet inte kan gå systemiskt. Risken för lokala reaktioner ökar vid 
subkutan administrering, därför administreras vaccin vanligen intramuskulärt. Efter 
intramuskulär vaccination kan det injicerade området kännas spänt och ömt. Vid 
vaccination av spädbarn, under ett år, ges vaccinationer i gluteus maximus-muskeln. Efter 
ett års ålder kan vaccin ges i deltoideus-muskeln då den blivit tillräckligt stor 
(Niederhauser & Baker, 2011; Taddio et al., 2015a). 
 
 
Vaccinationer hos barnet  
Enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram, utförs vanligen 19 vaccinationer på 
ett barn från tre månader till sexton års ålder (Hälso- och sjukvårdslagen författning- 
författningssamling [HSLF-FS], 2015). Mångfalden av vaccinationer under barndomen ger 
minnen av stressfulla och smärtsamma upplevelser enligt Boivin et al. (2008); Héden, von 
Essen och Ljungman (2016). Vuxna med stickrädsla har vanligen utvecklat rädsla vid 
vaccinationer i barndomen (Taddio et al., 2010).  
 
 
Rättigheter för barnet 
Av Sveriges 9 866 670 invånare, år 2013, var ca 2 miljoner barn mellan 0-17 år (Raneke 
A., 2013). Barn definieras i Barnkonventionen som varje människa under 18 år (United 
Nations Children's Fund [UNICEF], u.å.). UNICEF:s  barnkonvention har 54 artiklar, som 
är rättsligt bindande internationellt gällande barnets säkerhet. Artikel 19 i 
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Barnkonventionen anger att barn ska skyddas från fysisk och psykisk våld. Trots detta är 
både fysiskt och psykiskt våld något som förekommer vid vaccination, vilket kan leda till 
livslång stickrädsla för barnet. Vid vaccination kan barnet vara motstridigt och inte vilja 
vaccineras, det menar Ives och Melrose (2010), gör att om sjuksköterskan vaccinerar 
barnet kränks barnets mänskliga rättigheter. 
 
 
Smärta 
 
Smärta är en subjektiv upplevelse som inte kan bekräftas eller förnekas av objektiva 
metoder. Vid vävnadsskada beskrivs smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig 
upplevelse. Patienter som ifrågasätts avseende sin smärtupplevelse kan känna sig kränkta 
(International Association for the Study of Pain [IASP], u.å). 
 
 
Smärta hos barn 
Under flera århundraden fanns myter om att spädbarn inte hade något smärtminne och 
därmed inte kunde få några skadliga långtidseffekter av smärta. Chadwick och Mann 
(1950, refererat i Ljungman, 2002) visade i mitten av 1900-talet att smärtstimulering hos 
spädbarn inte påverkade barnet, då barnet i senare år inte kunde komma ihåg smärtan. Det 
ledde till en teori om att spädbarn inte kunde känna smärta. Forskning fram till sent 1900-
tal menade att spädbarn hade ett omoget nervsystem och därför hade en större 
smärttolerans än vuxna. Studier på senare tid har visat att smärta hos barn kan bidra till 
senare beteendeskador (Chadwick & Mann, 1950, refererat i Ljungman, 2002; McMurtry 
2013). 
 
 
Smärta vid vaccination 
Smärta vid vaccination klassificeras som en akut smärta vilken kommer i två steg. Första 
steget är när nålen penetrerar huden och andra steget är då vätskan injiceras. Beroende på 
typ av vaccin upplevs smärtan olika, bland annat skiljer sig administrationssätt och mängd 
vätska som injiceras vid olika typer av vaccinationer (Boivin et al., 2008). Akut smärta är 
en skyddsfunktion för att varna hjärnan om eventuell fara. Kroppen får då en stressreaktion 
som ger ett höjt blodtryck, ökad puls och andningsfrekvens (Norrbrink & Lundberg, 2014). 
 
En studie av Taddio et al. (2009) visar att barnets främsta oro vid nålprocedurer är smärtan 
som kommer vid ingreppet. Vidare visar en studie av Dalley och McMurtry (2015) att 
barnets gradering av den förväntade smärtan varierar beroende på medicinsk utrustning 
och nålprocedur. Nålarna upplevs på en skala från ett till tio ge en förväntad smärta på nivå 
fem, vilket tyder på att barnet redan innan nålsticksproceduren associerar den medicinska 
utrustningen till smärta. Dessa faktorer kan således leda till förväntad smärtupplevelse, 
redan innan ingreppet vilket kan bidra till utveckling av nålfobi (Boivin et al., 2008). Detta 
resulterar i svårighet att fullfölja vaccinationsprogrammet och i förlängningen misstro mot 
vården senare i livet (Taddio et al., 2010). 
 
 
Lidande 
 
I värdegrunden för omvårdnad beskrivs lidandet som en subjektiv upplevelse (Svensk 
Sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Lidande som verb innebär att man genomlevt smärta, 
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utstått smärta eller smärtsamma omständigheter (Arman, 2012). Kroppslig smärta och 
obehag är väldigt uppenbara orsaker till lidande, men lidande kan även vara att en individ 
känner sig kränkt, hotad eller har avsaknad av kontroll (Wright, 2005; SSF, 2014). Inom 
vårdvetenskapen handlar lidandet bland annat om den mänskliga helhetsupplevelsen av att 
bli utsatt för något som gör ont, orsakerna kan vara dolda eller synliga. Det personliga 
lidandet är en sårbar port till människans inre, det innebär att intensiteten av lidande kan 
öka beroende på yttre och inre omständigheter (Arman, 2012). 
 
Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) kan lidandet ses både negativt och 
positivt, då tillfälligt lidande kan vara en förutsättning för att uppnå en god hälsa. Smärtan 
som kommer vid vaccinationen ger en del lidande men leder till en bättre hälsa efteråt 
(Arman, 2012; Boivin et al., 2008; Dáňová, Šálek, Kocourková & Čelko, 2015; McMurtry 
et al., 2015). Vidare ser Eriksson (1994) lidandet som en genomgripande mening för att 
överleva. Det viktigaste är att lidande ska ha en mening för att skydda oss från känslor, 
som till exempel hopplöshet. Genom att lida kan människan förbereda sig inför nya 
utmaningar och fortsätta utvecklas (Eriksson, 1994). 
 
 
Lidande hos barn 
Barn kan bli skrämda av en okänd miljö eller okända människor (Lindeke, Nakai & 
Johnson, 2006; Taddio et al., 2015a). Nålprocedurer är obehagliga, de ses av barnet som 
plågsamma handlingar utan mening istället för något nödvändigt (Karlsson, Rydström, 
Enskär & Delheim Englund, 2014a; Taddio et al., 2015a). Eriksson (1994) tolkar ordet 
patient som någon som är både tålmodig och lidande. Lidandet för ett barn är en känsla av 
obehag, som blir väldigt påfrestande. Barnet har vid lidande svårt att styra sina egna 
känslor och därmed svårt att agera, vilket resulterar i att barnet blir rädd (Wiklund Gustin, 
2015). 
 
Av smärta och långvarig stress skapas en ökad aktivitet i hjärnans kärnområden. Den 
ökade aktiviteten i kärnområdena kan resultera i en känsla av obehag och rädsla. När 
aktiveringen av kärnområdena minskar, minskar även känsla av obehag och stress 
(Norrbrink & Lundberg, 2014). 
 
 
Rädsla hos barn 
Rädsla är en naturlig reaktion när barnet ställs inför nya situationer som de inte kan 
föreställa sig konsekvenserna av (Broberg, 2015). Rädslan varierar från individ till individ 
vilket de visar på olika sätt (Lindeke et al., 2006). Rädda barn blir stressade, vilket vidare 
kombinerat med stress inför vaccination ger en långvarig stress, som i sin tur kan resulterar 
i bestående skador enligt Mörelius (2015). En studie av MacLaren, L. Cohen, och S. Cohen 
(2007) på 127 barn visar att barnen antingen vill ha verbalt stöd med information om vad 
som försiggick eller grät och skrek eller försöker ta sig därifrån blev fasthållna av 
sjuksköterskan eller föräldern. Fasthållning vid vaccination kan leda till utveckling av 
stickrädsla senare (Melhuish & Payne, 2006; Taddio et al., 2015a). 
 
 
Sjuksköterskans roll vid vaccination av barn  
 
Sjuksköterskans arbete skall utgå från de fyra etiska koder för sjuksköterskor med ansvar 
för att förebygga ohälsa, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidandet (ICN, 2007). Den 
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etiska medvetenheten hos sjuksköterskan om att inte skada utan göra gott för barnet, är 
avgörande för barnets framtida relation till vaccinationer och vården (Ives & Melrose, 
2010). I en studie av Thomas (2009) framgår det att sjuksköterskor känner sig maktlösa, 
arga och utbrända vid vaccinationssituationer då de upplever att dessa utgör ett etiskt och 
moraliskt dilemma. Vid vaccinationstillfället kan sjuksköterskan bland annat ställas inför 
svårigheter att hantera arga föräldrar och motstridiga barn (Ives & Melrose, 2010). 
 
Enligt Eriksson (1994) finns det situationer då sjuksköterskor måste utsätta människor för 
lidande för att kunna öka individens hälsa. Det framgår i forskning av Ives och Melrose 
(2010) att det ställs hög press på sjuksköterskor vid vaccination av barn. Stickrädsla hos 
barn är vanligt förekommande. Genom att vid vaccination förebygga lidandets negativa 
känsloutveckling mot nålstick, kan risken för utveckling av nålfobi minska och även risken 
för misstroende för sjukvården (Taddio et al., 2012).  
 
Ett av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden är patientutbildning (SSF, 2014). För 
att utbilda ett barn vid vaccinationstillfället krävs kunskap och förmåga att förmedla 
information till barn. Sjuksköterskan upplever sig ha en bristande kunskap om vaccination 
av barn. Enligt en studie av Halcomb och Hickman (2016) efterfrågade 56,4 procent 
(n=53) av de deltagande sjuksköterskorna mer kunskap om vaccination av barn för att 
uppnå en säkrare sjukvård. Sjuksköterskan behöver kunskap om barnomhändertagande 
före-, under- och efter- vaccinationstillfället för att kunna anpassa bemötandet efter barnets 
ålder och erfarenhet (Dalley & McMurtry, 2015; Halcomb & Hickman, 2016; Taddio et 
al., 2015a). Den nyexaminerade sjuksköterskan saknar erfarenhet kring hantering av 
stickrädda barn vid vaccination enligt McMurtry et al. (2015). Vaccinationstillfällen kan 
upplevas som en våldssituation för både sjuksköterskan och barnet. Sjuksköterskor har vid 
flertal vaccinationstillfällen uppgett att de blivit sparkade och slagna av rädda barn. 
Rädslan för att agera fel och skada barnet vid vaccination leder till osäkerhet hos 
sjuksköterskor, rädsla är större vid vaccination av stickrädda barn (Ives & Melrose, 2010). 
 
 
Problemformulering 
 
För att kunna hantera och motverka stickrädsla hos barn är det viktigt att sjuksköterskan 
har information om vilka omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå (Halcomb & Hickman, 
2016; SSF, 2014). Sjuksköterskan upplever att vaccinationen försvåras ytterligare om 
barnet är stickrädd, vilket gör det viktigt att veta hur det hanteras och kan förhindras (Ives 
& Melrose, 2010). Detta för att både sjuksköterskan och barnet ska kunna känna sig trygga 
vid vaccinationstillfället (Ives & Melrose, 2010). Sjuksköterskor behöver ökad kunskap om 
vad för omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas vid vaccination av barn (McMurtry et al., 
2015).  
 
 
SYFTE  
 
Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa för att 
hantera och motverka stickrädsla hos barn vid vaccination.  
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METOD  
 
Val av Metod 
 
En aktuell sammanställning av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid hantering av 
stickrädda barn saknades, därför gjordes en litteraturöversikt för att sammanställa den 
befintliga kunskapen. Då arbetsprocessen var tidsbegränsad valdes en icke-systematisk 
litteraturstudie som metod då en systematisk litteraturstudie kräver en djupare granskning 
av inkluderade artiklar. Icke-systematisk litteraturöversikt är en metod som används för att 
sammanställa redan befintlig kunskap (Forsberg & Wengström, 2016; Rosén, 2012). För 
att genomföra en icke-systematisk litteraturstudie är det viktigt att det finns en mångfald av 
aktuella artiklar att tillgå. Då en mångfald av artiklar fanns att tillgå information från, 
gjorde det att det fanns mycket material att jämföra och artiklar som var relevanta för syftet 
kunde identifieras (Rosén, 2012).  
 
 
Urval  
 
Rosén (2012) menar att artiklar som används i en icke-systematisk litteraturöversikt ska 
granskas utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna som granskades 
inkluderades alternativt exkluderades beroende på om de uppfyllde inklusions- eller 
exklusionskriterierna. Inklusionskriterier är till exempel att deltagarna i en studie måste 
vara i en viss ålder för att inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016) 
 
Artiklarna skulle, liksom Polit och Beck (2012) rekommenderar, vara publicerade i en 
vetenskaplig tidskrift och peer-reviewed, det vill säga granskade av oberoende granskare 
enligt Forsberg och Wengström (2016). Både kvalitativa eller kvantitativa artiklar valdes 
då Forsberg och Wengström (2016) menar att det kan belysa problemet från fler 
perspektiv. Randomized controlled trial [RCT] studier utvärderar enligt Rosén (2012) 
utförligt effekten av behandlingsmetoder och omvårdnadsåtgärder utförligt, då syftet med 
studien var att identifiera omvårdnadsåtgärder vid vaccinationer värderades dessa studier 
högt. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2012) menar att 
artiklar som används i en icke-systematisk litteraturstudie ska vara relevanta mot syftet och 
kvalitetsbedömas. Litteraturstudier uteslöts från resultatet för att informationen skulle 
komma från primära studier och inte andra studiers tolkningar av befintliga studier. 
Artiklar som efter granskning ansågs ha en låg kvalitet exkluderades, för att höja kvaliteten 
på vår studie (Forsberg & Wengström, 2016; SBU, 2012). Inkluderade artiklar skulle ha 
etiska överväganden som del av arbetet då Forsberg och Wengström (2016) menar att det 
stärker evidensen av artikeln. 
 
Artikelurvalet begränsades till de språk som tillämpades flytande (engelska och svenska). 
På så vis kan man undvika syftningsfel som kan uppstå vid översättningar. För att 
forskningen skulle vara aktuell exkluderades artiklar som inte var skrivna mellan åren 2006 
till 2016 (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Syftet med sökningarna var att hitta artiklar om omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan 
använda vid vaccination av barn. Det gjorde att artiklar som fokuserade på föräldrarnas roll 
exkluderades för att fokusen på barn och sjuksköterska inte skulle täckas. I sökningarna 
efterfrågades olika tillvägagångssätt och omvårdnadsåtgärder vid vaccinationer av barn i 
olika åldrar. Inom sjukvården finns att flertal olika nålprocedurer. Sjuksköterskans 
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möjlighet till omvårdnad vid vaccinationer efterfrågades i första hand vid sökningarna, 
men även artiklar gällande venpunktion kunde inkluderas om tillvägagångssättet i artikeln 
framstod som lämpliga att tillämpa vid vaccinationer. För att fokusera på sticket och inte 
venpunktion exkluderades de artiklar som fokuserade på rädsla för blod i samband vid 
venpunktion. 
 
 
Datainsamling 
 
Samtliga sökningar genomfördes i september år 2016 i databaserna the Cumulative Index 
to Nursing and Allied Health Litterature [CINAHL] och Public Medline [PubMed]. Dessa 
två databaser innehåller omvårdnadsforskning samt forskning inom medicin, odontologi, 
vetenskapliga tidskriftsartiklar, monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt 
(Forsberg & Wengström, 2016). I båda databaserna utfördes sökningarna utifrån Medical 
Subject Headings [MeSH] termerna vaccination, needle fear, child, nurse och method 
(Tabell 1). Booleska operatorn AND användes vilket enligt Forsberg och Wengström 
(2016) gjorde att MeSH termerna kunde kombinera MeSH termerna för att specificera 
sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Alla sökningarna gjordes i fri text då den 
engelska MeSH terminologi var alltför begränsande. Sökningarna gjordes med trukering, 
det vill säga varierande böjning av MeSH begreppen för att få ett bredare urval artiklar 
(Forsberg & Wengström, 2016) till exempel child som children och vaccination som 
immunization. 
 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 
* Resultatartiklar som framkom i flera sökningar  

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

CINAHL 
2016-09-
08 

Method AND 
Vaccination AND 
Child AND Fear 
 

Begränsningar: 
Peer Reviewed,  
Published Date: 
20060101- 
 

20 11 7 1 

CINAHL 
2016-09-
08 

Immunization AND 
Nurse AND Child 
AND method 
 

Begränsningar: 
Peer Reviewed,  
Published Date: 
20060101- 
 
 

33 13 12 3 
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CINAHL 
2016-09-
26 

Needle AND Child 
AND Fear 

 
Begränsningar: 
Peer Reviewed,  
Published Date: 
20060101- 
 

29 5 6  4 
*2 

CINHAL 
2016-09-
13 

Child AND Needle 
fear 
 
Begränsningar: 
Peer Reviewed,  
Published Date: 
20060101- 
 

9 6 2 0 
*1 

CINAHL 
2016-09-
14 

Immunization AND 
Fear AND Child 
 
Begränsningar: 
Peer Reviewed,  
Published Date: 
20060101 
 

13 5 4 0 
*1 

CINAHL 
2016-10-
18 

Immunization AND 
Phobia AND Child  
 
Begränsningar: 
Peer Reviewed,  
Published Date: 
20060101- 
 

18 4 2 1 
*5 

CINAHL 
2016-10-
18 

Immunization 
  
Begränsningar: 
Peer Reviewed,  
Published Date: 
20060101-, 
Randomized 
Controlled Trials , 
PDF Full Text 

21 2 1 1 

PubMed 
2016-09-
27 

((Vaccination) AND 
Needle) AND Fear) 
 
Title Filters: 
published in the last 
10 years 

34 4 3 1 
*4 
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PubMed 
2016-09-13 

(((Nursing) AND 
School children) 
AND Needle fear)  
 

9 5 3 1 

TOTALT 186 55 40 12 
 
 
 
Manuell sökning 
 
Forsberg och Wengström (2016) menar att manuella sökningar kan vara att granska 
relevanta artiklars referenslista för att hitta fler relevanta artiklar för studien. Manuella 
sökningar gjordes av artiklar och i litteraturen när intressanta och relevanta artiklar 
påträffades. I arbetet gjordes åtta manuella sökningar varav tre artiklar inkluderades i 
resultatet. 
 
 
Databearbetning  
 
Databearbetningen gjordes utifrån Forsberg och Wengströms (2016) urvalsprocess, genom 
att sökningarna begränsades och artiklarna granskades primärt utifrån titeln och abstracts 
relevans mot syftet. Artiklar som verkade relevanta mot syftet, granskades översiktligt för 
att inkluderas eller exkluderas i arbetet. De inkluderade artiklarnas kvalitet granskades 
separat för att säkerställa studiens kvalitet och vetenskapliga grund (Forsberg & 
Wengström, 2016; Rosén, 2012). Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Sophiahemmets 
Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 
artiklar med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga A), modifierad utifrån Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999); Willman, Stoltz och Bahsecani (2011). Granskningen och 
kvalitetsbedömningen av artiklarna fördes in i en matris för att lättare kunna bearbeta 
materialet (Bilaga B). 
 
 
Dataanalys  
 
Artiklarna, som redovisas i Bilaga B, har lästs och granskats minst tre gånger per person 
kritiskt för att få en helhetsbild av sammanhanget i artikeln och kunna analysera innehållet. 
Artiklarna analyserades utifrån ett induktivt perspektiv, vilket innebär att meningsbärande 
enheter identifieras, kodning av kategorier, identifiering av centrala teman och utveckling 
av modeller eller teorier, enligt Forsberg och Wengström (2016). Denna metod var lämplig 
att använda för att kartlägga och tydliggöra relevant information till vårt syfte. Den 
relevanta informationen antecknades i ett Google kalkylblad för att få en överblick av 
resultatet. Denna modell menar Forsberg och Wengström (2016) möjliggör en djupare 
förståelse av texten. Av en systematisk jämförelse kan teman identifieras enligt Forsberg 
och Wengström (2016). Analysen av de olika artiklarnas tillvägagångsätt vid vaccination 
kategoriseras utifrån syftet till de identifierade temana: kommunikation och smärtlindring. 
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Forskningsetiska överväganden  
 
Att inte fabricera information utifrån artiklarna är enligt Kjellström (2012) viktigt för att 
forskningen inte ska förvrängas. Vidare är det viktigt att vid samtliga granskningar hålla ett 
objektivt synsätt för att inte påverka resultatet med våra subjektiva värderingar (Kjellström, 
2012). Den objektiva granskningen av artiklarna gör att både för- och nackdelar lyfts fram 
från de olika artiklarnas använda omvårdnadsåtgärder.  
 
I samtligt granskade artiklar är det viktigt att etiska överväganden gjorts och framgår i 
artikeln. Vidare är det viktigt att inga deltagare i studierna utsatts för lidande endast för 
vetenskaplig vinning genom att utsättas för ogrundade nålprocedurer (Eriksson, 1994; 
Kjellström, 2012; Vetenskapsrådet, 2011; World Medical Association [WMA], u.å.).  
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RESULTAT  
 
Syftet med den icke-systematiska litteraturöversikten var att beskriva vilka 
omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor använder vid vaccination för att motverka stickrädsla 
hos barn vid vaccination. Artiklarnas omvårdnadsåtgärder presenteras utifrån två teman: 
kommunikation och smärtlindring.  
 
 
Kommunikation 
 
Genom att sjuksköterskan dokumenterade vad för omvårdnadsåtgärd som användes vid 
vaccinationstillfället och hur barnet upplevde det kunde nästa sjuksköterska vara bättre 
förberedd inför nästa vaccinationstillfälle enligt studier av Karlsson, Englund, Enskär och 
Rydström (2014b) samt Nikula, Hupli, Rapola och Leino-Kilpi (2009) . Dokumentationen 
fungerade som en kommunikationsväg mellan sjuksköterskor för att optimera de 
omvårdnadsåtgärder som tillämpades utifrån barnets preferenser (Karlsson et al., 2014b; 
Nikula et al., 2009). Efter vaccinationen menar Nikula et al. (2009) att det var viktigt att 
sjuksköterskan förde en dialog med barnet och svarade på frågor kring för att minska 
eventuell oro hos barnet. Dialogen hjälpte barnet att lämna vaccinationstillfället med en 
positivare inställning till nålprocedurer och vården (Braunack Mayer et al., 2015; Karlsson 
et al., 2014b; Nikula et al., 2009). 
 
Sjuksköterskan ansvarade för att förmedla information till barnet samt svarade på frågor 
vid vaccinationen i studier av Braunack Mayer et al. (2015); Miller, Verhoef och Cardwell 
(2008); Nikula et al. (2009). Vidare visade studien av Nikula et al. (2009) att 
kommunikationen mellan sjuksköterskan och barnet hade stor betydelse vid 
vaccinationstillfället (Braunack Mayer et al., 2015; Nikula et al., 2009). Om sjuksköterskan 
vid vaccinationen byggde upp ett förtroende genom att hon höll en god dialog ledde det till 
att barnet kände sig lugn (Nikula et al., 2009; Plumridge, Goodyear-Smith & Ross, 2009). 
Att sjuksköterskan var empatisk, säker och ärlig i kommunikationen var en stor del av 
sjuksköterskans roll vid vaccinationen bland annat genom att bekräfta smärtan och låta 
barnet känna sig upprörd (Braunack Mayer et al., 2015; Karlsson et al., 2014b; Nikula et 
al., 2009). Genom att sjuksköterskan muntligt och/eller visuellt berättade för barnet hur 
vaccinationen skulle gå till kände barnet stegvis igen vaccinationsrutiner och upplevde en 
minskad rädsla visade studier av Braunack Mayer et al. (2015); Karlsson et al. (2014b); 
Miller et al. (2008); Taddio, Ilersich, A. F., Ilersich A. N. och Wells (2014); Taddio et al. 
(2015b). Vidare visade studier av Karlsson et al. (2014b); Taddio et al. (2014) att om ett 
barn var skrämd innan vaccinationen skulle sjuksköterskan försöka trösta och övertala 
barnet men om det misslyckades skulle vaccinationen avbrytas. Mötet mellan 
sjuksköterskan och barnet skulle få ta den tid som behövdes för att bägge parter skulle vara 
nöjda (Karlsson et al., 2014b). 
 
Barn över fem år som kunde kommunicera verbalt och kände sig lugna och säkra skulle i 
första hand få information från sjuksköterskan och inte föräldern (Karlsson et al., 2014b). 
Tydlig information i tid byggde upp ett förtroende mellan sjuksköterskan och barnet 
(Braunack Mayer et al., 2015; Karlsson et al., 2014b; Miller et al., 2008; Taddio et al., 
2015b). Informationen inför vaccinationen skulle vara individanpassad med ett enkelt 
språk som leder till att barnet får en positiv inställning till vaccinationen (Braunack Mayer 
et al., 2015; Karlsson et al., 2014b; McMurtry, Noel, Chambers & McGrath, 2011; Miller 
et al., 2008; Nikula et al., 2009). Barn mellan fem till tolv år tyckte att information om 
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vaccinationen samma dag som de vaccinerades var bättre än information dagen innan 
(Nikula et al., 2009; Taddio et al., 2015b). Om barnet eller föräldern efterfrågade mer 
information skulle det ges för att barnet skulle känna sig trygg i en studie av Karlsson et al. 
(2014b).  
 
Vidare visade studien av Karlsson et al. (2014b) att barn som inte visade tecken på 
nyfikenhet vid vaccinationstillfällen var rädda. För att sjuksköterskan skulle kunna avgöra 
om ett barn är rädd, kunde ickeverbal kommunikation användas där sjuksköterskan tolkade 
barnets ansiktsuttryck och kroppsspråk (Karlsson et al., 2014b). För att lättare tolka 
ansiktsuttryck och kroppsspråket hos barnet fanns olika bedömningsinstrument till 
exempel Children’s Fear Scale [CFS] och Modiferad Riley Pain Score [MRPS] 
(Harrington et al., 2012; McMurtry et al., 2011). En grupp barn (från sju års ålder) fick 
inför en vaccination lära sig om vaccin, varför de får det och testa injicera. Efter att barnen 
fått ökad kunskap om vaccin kände de sig mindre stickrädda (Kajikawa, Maeno, T. 
[Takami] & Maeno, T. [Tetsuhiro], 2014). 
 
Information till föräldrar om hur lokalbedövning används inför vaccination möjliggjorde 
för barnet att få lokalbedövning hemma en timme innan vaccinationstillfället (Gupta et al., 
2013; Taddio et al., 2015b). Att ge föräldern en uppgift under vaccinationen distraherade 
föräldern och ledde till att eventuella oron hos föräldern inte överfördes till barnet (Taddio 
et al., 2015b). Med tydlig guidning från sjuksköterskan under vaccinationen kunde 
föräldern medverka i omvårdnadshandlingar för att barnet skulle känna sig tryggare 
(Braunack Mayer et al., 2015; Nikula et al., 2009; Taddio et al., 2015b).  
 
 
Smärtlindring 
 
Administrationssätt 
För att minska rädslan hos barn vid vaccination förberedde sjuksköterskan vaccinationen 
innan barnet kom in i rummet (Braunack Mayer et al., 2015; Nikula et al., 2009). Barn som 
utsatts för fler vaccinationer än andra barn hade inte en mindre stickrädsla enligt Karlsson 
et al. (2014b). Å andra sidan framgick det i en studie av De Vos et al. (2012) samt Nilsson, 
Forsner, Finnström och Mörelius (2015), att barn som vaccinerats flera gånger upplevde 
mindre smärta vid vaccinationen än tidigare. “Fast neddle procedure” är en metod som 
kunde användas för att minska smärtan vid vaccinationen, vilket innebar att sjuksköterskan 
inte aspirerade innan injektionen för att det skulle ta mindre tiden, obehaget och smärtan 
hos barnet (Harrington et al., 2012; Karlsson et al., 2014b; Taddio et al., 2014; Taddio et 
al., 2015b).   
 
 
Bedövning 
Genom att applicera lokalbedövning på barn i åldrarna noll till tolv år inför vaccinationen 
minskade smärtupplevelsen och obehagskänslan (Gupta et al., 2013; Karlsson et al., 
2014b; Taddio et al., 2014; Taddio et al., 2015b). I studier av Taddio et al. (2014), Taddio 
et al. (2015b); påvisades att barn som inför vaccination fått paracetamol eller ibruprofen 
hade en betydligt sämre smärtlindrande effekt jämfört med barn som fick lokalbedövning. 
Barn med nålfobi fick vid vaccination inhalera lustgas (N2O), i en studie av Karlsson et al. 
(2014b), vilket hade en lugnande effekt som gjorde att barnet kunde hantera att vaccineras. 
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Distraktion 
Sjuksköterskan kunde vid vaccination skapa situationer där vaccinationen inte är i fokus 
för barnet genom att distrahera barnet med till exempel en leksak (Karlsson et al., 2014b; 
Taddio et al., 2015b). Genom att distrahera barn vid vaccination hamnade inte smärtan i 
fokus (Karlsson et al., 2014b; Taddio et al., 2014; Taddio et al., 2015b; Gupta et al., 2013). 
En metod för att distrahera barn under fem år vid vaccination var att göra verbala 
jämförelser, till exempel beskriva sprutan som ett flygplan som landade på armen 
(Karlsson et al., 2014b).  
 
Många okända individer i rummet kunde resultera i onödig stress för barnen (Nikula et al., 
2009). Innan vaccination utfördes bör sjuksköterskan överväga hur hon skulle gå tillväga 
och om det räckte med att endast en sjuksköterska, som skulle utföra nålproceduren, var 
närvarande utöver föräldern (Braunack Mayer et al., 2015; Karlsson et al., 2014b; Nikula 
et al., 2009). Det var viktigt att vid vaccinationen ha en trevlig och lugn miljö på rummet 
(Karlsson et al., 2014b; Nikula et al., 2009; Plumridge et al., 2009). Att erbjuda barnet att 
bekanta sig med utrustningen som användes vid vaccination innan vaccinationstillfället 
kunde stickrädslan och upplevelsen kontrollförlust minskas (Karlsson et al., 2014b). Barn 
som länge låg på sjukhus bör inte utsättas för nålprocedurer i ”sitt rum” för att rummet 
skulle kännas tryggt (Karlsson et al., 2014b).  
 
Barn från två år och uppåt fick titta på film under vaccinationen vilket hade god effekt som 
smärtlindring (Taddio et al., 2014). Vidare visades att musik under vaccination hade en 
lugnad effekt, dock inte lika god som att titta på film (Taddio et al., 2014). I en studie av 
Hedén, von Essén och Ljungman (2009) uppmanades barn vid vaccinationen att hålla om 
en varm kudde, för att få en lugnande känsla. Att titta på olika bilder eller klämma på en 
boll eller liknande för att sluta fokusera på nålproceduren kunde upplevas lugnande 
(Aydin, Canbulat Sahiner & Karaca Ciftci, 2016). Att leka med något under vaccinationen, 
till exempel en docka eller en nalle, gav barnen en känsla av kontroll (Karlsson et al., 
2014b). Under vaccinationen kunde barnet få leka med leksaker eller iaktta föremål som 
hon eller han tyckte om för att känna trygghet (Karlsson et al., 2014b; Taddio et al., 2014). 
Barn över tolv år kunde vid vaccinationen sitta och läsa för att känna sig trygga (Taddio et 
al., 2014). Belöning efter vaccination till exempel klubba, klistermärke eller bokmärke var 
motiverande för barn som skulle vaccineras (Karlsson et al., 2014b; Taddio et al., 2014).  
 
Att amma barnet i samband med vaccination gjorde att barn under två år kunde fokusera på 
något hon eller han tycker om vilket gjorde dem nöjda och trygga under vaccinationen. 
Liknande distraktion var att suga på tummen eller ett finger vilket även kombinerades med 
en glukoslösning per os, för att hålla barnet tillfredsställt (Gupta et al., 2013; Harrington et 
al., 2012). 
 
I en studie av Hedén et al. (2009) och Taddio et al. (2014) uppmanades barnen hosta och 
sedan ta ett djupt andetag innan vaccinationen vilket ledde till att barnen slappnade av. 
Hostmetoden kunde även, för barn under tolv år, kombineras med att barnet vid 
utandningen fick blåsa såpbubblor och sedan titta på dessa (Hedén et al., 2009; Taddio et 
al., 2014). Att blåsa upp en ballong vid vaccinationen kunde enligt Aydin et al. (2016) vara 
ett sätt att få barn att slappna av med hjälp av andningen. Barn kunde vid 
ballongblåsningen även få nöjet att välja färg på ballongen inför vaccinationen (Aydin et 
al., 2016).
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DISKUSSION  
 
Resultatdiskussion  
 
Av resultatet framgick det att det är viktigt att barnet inför vaccinationen är förberedd på 
varför vaccinet ska ges. Vidare visade resultatet att lokalbedövning bör appliceras inför 
vaccinationen för att minska smärtan och obehaget, vidare kan en förälders närvaro sprida 
trygghet till barnet. Det är viktigt att sjuksköterskan under vaccinationen fokuserar på att 
kommunicera med barnet för att skapa ett förtroende. Vidare kan distraktion i form av att 
låta barnet blåsa såpbubblor, hålla om en varm kudde och/eller prata om vad barnet tycker 
om att göra få barnet att känna sig trygg i situationen. 
 
Enligt ICN (2007) ska sjuksköterskan förebygga ohälsa och lindra lidande. För att kunna 
uppfylla dessa etiska principer behöver sjuksköterskan ha kunskap om vilka 
tillvägagångssätt som finns att tillgå. I resultatet beskrivs ett flertal olika tillvägagångssätt 
som sjuksköterskan kan tillämpa vid vaccination. Sjuksköterskan kan även minska rädslan 
hos barnet genom att använda en kommunikation anpassad till barnets kognitiva förmåga. 
 
Inför vaccinationen ska sjuksköterskan ha en plan för hur hon ska informera barnet om 
varför vaccinationen ska göras samt hur det kommer gå till, detta beskrivs i resultatet som 
en del av sjuksköterskans roll vid vaccination. Eriksson (1994) menar att det är viktigt att 
lindra lidandet, i resultatet framgick det att det inför vaccinationen är viktigt att informera 
barnet inför vaccinationer om varför vaccinationen görs då det kan minska stickrädslan. 
Det framkom även i resultatet att det är det viktigt att informationen är individanpassad för 
att skapa ett förtroende mellan sjuksköterskan och barnet. Detta sätter, enligt oss, krav på 
att sjuksköterskan har kompetens att utbilda barn, vilket Halcomb och Hickman (2016) 
stärker.  
 
Barn i sex och sjuårsåldern fick enligt resultatet en minskad stickrädsla genom praktisk 
utbildning. I den praktiska utbildningen fick barnen bland annat prova att ge injektioner. 
För att minska stickrädslan i Sverige på lång sikt skulle barn i sexårsverksamheten kunna 
få lära sig om vaccinationer för att minska stickrädsla. Detta skulle vidare kunna leda till 
minskad rädsla för att söka sjukvård, vilket är ett problem som kan utvecklas utifrån 
stickrädsla enligt Taddio et al. (2012). 
 
Då sjuksköterskan kan sakna erfarenhet av att vaccinera barn enligt McMurtry et al. (2015) 
är det, som framgår av resultatet, bra att använda dokumentation som ett verktyg för 
vägledning. Genom att dokumentera vilka metoder barnet uppskattat vid tidigare 
vaccinationer kan det underlätta vid nästa vaccinationstillfälle gällande 
omvårdnadsåtgärder. Det är dock, enligt vårt resultat viktigt att barnets preferenser kan ha 
förändrats mellan vaccinationstillfällena då barnets kognitiva förmåga utvecklas i samband 
med att barnet blir äldre. Då barnet utvecklas kan förändringar ske från dag till dag och det 
är därför viktigt att undersöka vilket tillvägagångssätt som kan användas vid vaccinationen 
om det tidigare dokumenterade tillvägagångsättet inte längre är aktuellt, vilket bekräftas av 
Dalley och McMurtry (2015) samt Halcomb och Hickman (2016). 
 
Enligt en av artiklarna minskar inte stickrädslan av att barnet vaccinerats fler gånger, dock 
menar två andra författare att stickrädslan minskar vid upprepade nålprocedurer. 
Jämförelse av vad för olika vaccinations procedurer dessa artiklar utvärderas gjordes. I 
första artikeln följer barnen vaccinationsprogrammet med enstaka extra vaccinationer, den 
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andra artikeln handlar om hyposensibilisering där immuniseringen, det vill säga 
injektionerna, sker en gång i veckan och i den sista artikeln handlar det om HPV-
vaccinationer av flickor. Då den första artikeln utgår från att vaccin ges oftare än 
“basprogrammet” men inte med lika täta intervall som framförallt den andra artikeln 
(immunisering med injektioner en gång per vecka) har slutsatsen att upprepade injektioner 
med täta intervall minskar stickrädslan dragits. En bidragande faktor till minskad 
stickrädsla kan vara att upprepade injektioner ökar barnets kunskap om vaccination ökar 
inför varje vaccination då information upprepas vilket enligt Dalley och McMurtry (2015); 
Halcomb och Hickman (2016) kräver att sjuksköterskan vet hur information till barn ges 
på bästa sätt. Kunskapen om vaccination och repetitioner av proceduren hjälper barnet lära 
sig hantera smärtan, känna igen vad som sker och lära sig vad för distraktionsmetoder 
kombinerat med smärtlindring som fungerar bäst, detta menar Lindeke et al. (2006) ger en 
upplevelse av trygghet. Detta kan vara ett sätt att acceptera smärtan enligt Eriksson (1994). 
 
Distraktion framkom i resultatet som en viktig omvårdnadsåtgärd vid vaccination för att 
barnet inte ska ha smärtan i fokus. Då vaccinationen redan enligt Ives och Melrose (2010) 
är en påfrestande situation för sjuksköterskan kan ytterligare ett moment, att göra parallellt, 
vara påfrestande för sjuksköterskan att hantera. För att sjuksköterskan ska känna sig trygg, 
vilket McMurtry et al. (2015) menar är viktigt, är det bra att välja en distraktionsmetod 
som inte är väldigt uppmärksamhetskrävande för sjuksköterskan, till exempel låta barnet 
hålla om en varm kudde eller blåsa såpbubblor. Vaccinationstillfället ska enligt resultatet 
inte stressas igenom, tillräckligt med tid möjliggör, utifrån resultatet, att sjuksköterskan 
kan distrahera barnet genom att prata om annat en själva vaccinationen, vilket Arman 
(2012) menar stärker den helhetens upplevelse som styr lidandet. 
 
Av resultatet framgår det att användandet av lokalbedövning är effektivt för att lindra 
smärtan och obehaget vid vaccination. Nackdelen med lokalbedövning är att de behöver 
appliceras en timme innan nålproceduren för att hinna verka. Det kan göras i hemmet eller 
på plats. Om det görs på plats behöver barnet var på mottagningen en längre tid än vad som 
egentligen behövs för själva vaccinationen, vilket kan göra att barnet kan känna sig orolig 
då det är en främmande miljö enligt Lindeke et al. (2006). Av resultatet framkom det att 
det är bra om lokalbedövning appliceras på barnet redan i hemmet av föräldern, dels för att 
minska tiden på mottagningen men också för att gör föräldern mer delaktig i omvårdnaden 
genom att de i god tid hinner förbereda barnet inför vaccinationen i en för barnet trygg 
miljö, vilket resultatet liksom Eriksson (1994) menar är viktigt för att förbereda barnet 
inför nya utmaningar.  
 
Vid själva vaccinationen kan sjuksköterskan enligt resultatet korta ned injektionstiden 
genom att använda “fast needle procedure”. Resultatet påvisar att detta kan vara positivt i 
den bemärkelsen att tiden för själva injektionen blir kortare, men samtidigt kan det ha 
konsekvensen att immuniseringsvätskan går systemiskt, istället för muskulärt, eftersom 
nålens läge inte kontrolleras med aspiration vilket Niederhauser och Baker (2011) menar 
ska göras innan injektion. På grund av detta anses med stöd av Taddio et al. (2009), 
Norrbrink och Lundberg (2014) samt Eriksson (1994) att sjuksköterskan, om barnet fått 
välfungerande lokalbedövning, bör aspirera trotts att det tar längre tid för att inte utsätta 
barnet för en onödig risk.  
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Metoddiskussion  
 
En icke-systematisk litteraturstudie valdes för att det fanns en mångfald av aktuell 
forskning inom det valda området men att det saknades en aktuell sammanställning av 
densamma. En studie gjordes utifrån befintlig forskning på barn då det finns en 
komplexitet i att involvera barn i forskning. Metodvalet gjorde att vi inte behövde ha 
kontakt med studiedeltagare eller utsätta deltagarna för onödigt lidande i samband med 
vaccinationer. Samtliga artiklar inkluderade i litteraturstudien har inhämtat data i samband 
med barnets ordinarie nålprocedurer (i huvudsak vaccinationer). En systematisk 
litteraturstudie hade inte varit möjlig att göra då en djupare granskning av inkluderade 
artiklar fordrats för ändamålet (Forsberg & Wengström, 2016; Rosén, 2012), dessutom var 
tiden begränsad. Dock hade en systematisk jämfört med en icke-systematisk litteraturstudie 
gett en högre kvalitet på arbetet, vilket skulle kunna gett ett annorlunda resultat men 
framför allt en starkare validitet.  
 
Vid val av metod övervägdes en intervjustudie eller observationsstudie som 
tillvägagångssätt. Då vi ville göra en studie på barn bedömde vi att den vetenskapliga 
vinningen var svår att motivera i den typen av studier på grund av till exempel 
komplexiteten gällande etiskt tillstånd (Kjellström, 2012; Vetenskapsrådet, 2011), varför 
denna typ av studie uteslöts. Anledningen till att det var svårt att motivera den typen av 
studier var att det redan fanns forskning inom området och vaccinationer är en påfrestande 
situation för barn och sjuksköterska (Ives & Melrose, 2010). 
 
De artiklar som användes i vår studie handlar om att hantera och motverka stickrädsla hos 
barn vid vaccinationer, vilket kan minska lidandet för barn samt stärka barnets hälsa 
(Eriksson, 1994). Granskningen av studierna utfördes enligt Helsingforsdeklarationen 
(WMA, u.å.), där det bedömdes att försökspersonerna i samtliga studier hade deltagit 
frivilligt, det vill säga studierna har utförts utifrån ett etiskt perspektiv med informerat 
samtycke och självbestämmande. För att säkerställa detta har artiklarnas etiska 
överväganden granskats och diskuterats utifrån kustlitteratur 
 
I Bilaga B framgår att sex av 15 inkluderade artiklar är RCT studier. RCT studier håller 
enligt Rosén (2012) hög kvalitet då de utvärderar en metod med hjälp av en kontrollgrupp. 
I RCT studier undersöks en (ofta ny metod) mot den metod som är satt som standard, för 
att tydliggöra effekterna av den nya/undersökta metoden. För vår studie har RCT studier 
varit av stor vikt då det har varit möjligt att jämföra olika metoders effekter, vilket 
underlättat vägen till vårt resultat. 
 
Ett kritiskt urval gjordes av de studier som använts, genom att kvalitetsgranska samtliga 
studier enligt Sophiahemmets granskningsmall (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). 
Då det fanns en mångfald av artiklar fanns möjlighet att utesluta artiklar som ansågs ha låg 
kvalitet. Detta begränsade urvalet i för stor utsträckning vilket resulterade i att inklusions- 
och exklusionskriterier ändrades.  Ändringen av inklusionskriterierna möjliggjorde 
inkludering av artiklar om venpunktion, dock exkluderades artiklar som handlade om 
rädsla för blod vid venpunktion eftersom vårt arbete fokuserade på nålproceduren i 
samband med framför allt vaccinationer. Genom att ändra urvalskriterierna kunde fler 
omvårdnadsåtgärder tillämpliga vid vaccination identifieras och samtidigt fortsätta hålla 
hög kvalitét på inkluderade artiklar. Artiklarna granskades utifrån metodbeskrivningar och 
resultat. Därefter bedömdes om studiens tillvägagångsätt var tillräckligt tydligt för att ses 
som trovärdigt.  
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Den avsatta tiden för att läsa och granska artiklar var begränsad vilken kan ha påverkat 
bedömningsprocessen. Artiklar det fanns osäkerhet gällande kvaliteten exkluderades, detta 
kan ha resulterat i att artiklar av god kvalitet exkluderades på grund av otillräcklig 
granskning men också ovana hos oss som granskare. 
 
Valda sökord identifierades utifrån bakgrundens innehåll (se metod) och bedömdes kunna 
ge svar på syftet. Artiklarna som identifierades utifrån de valda sökorden besvarade syftet, 
varför vi anser att söktermer var relevanta för studien. För att fastställa de engelska 
sökorden användes MeSH-terminologi (Forsberg & Wengström, 2016). Utöver MeSH 
användes initialt inget engelsk-svenskt eller svensk-engelskt lexikon, då en av författarna 
tillämpar både svenska och engelska flytande. Detta medförde att en av författarna lätt 
kunde granska de engelskspråkiga artiklarna. Dock kunde den ena författaren misstolka 
den andra författarens frågor kring olika termer vilket kan ha bidragit till syftningsfel. För 
att undvika syftningsfel lästes artiklarna flera gånger och ibland användes Nordstedts 
ordbok för att slå upp enstaka termer. På så vis stärktes tillförlitligheten till 
datagranskningen 
 
Dataanalysen gjordes utifrån ett induktivt perspektiv, där relevant information utifrån vårt 
syfte sammanställts från artiklarna för att undvika ett subjektivt synsätt. För att hålla ett 
objektivt synsätt, vilket Kjellström (2012) anser är viktigt, lästes artiklarna flera gånger 
individuellt. Sammanställningen presenterades i ett Google-kalkylblad, vilket möjliggjorde 
enkel identifiering av teman, och senare studiens huvudfynd, samt minskade risken för 
fabricerat material (Kjellström, 2012). Metoden upplevdes givande och inspirerande. Då 
dataanalysen blev väldigt omfattande blev den även väldigt tidskrävande, vilket kan ha haft 
en negativ påverkan på andra delar av arbetsprocessen som då inte bearbetats lika väl. 
 
Inom studies område har Anna Taddio gjort mycket forskning. I flertal inkluderade artiklar 
har Taddio varit huvudförfattare vilket kan vara en svaghet. Taddio har i samtliga 
inkluderade studier haft olika medförfattare, vilket kan göra att hon kontrollerats från flera 
håll. Taddios studier motsäger emellanåt varandra, vilket tyder på att hennes artiklar 
baseras på de nya resultat hon och hennes medförfattare finner och inte enbart görs för att 
bekräfta tidigare resultat, vilket stärker evidensen för hennes forskning. Därför anser vi att 
Taddios studier håller hög kvalitet och är pålitliga samt är relevanta för vår studie. 
 
  



 
  17     

Slutsats  
 
Av studien framkom att kommunikation och smärtlindring är de två viktigaste 
omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa vid vaccination för att hantera och 
förebygga stickrädsla. 
 
 
Fortsatta studier 
 
Inom det valda området finns mycket forskning att tillgå. Resultatet påvisar att det inte är 
aktuellt att forska mer på de omvårdnadsåtgärder som redan forskats på, då de jämförts 
mot andra metoder i en hel del forskning. Vidare anser vi att nya studier bör göras om man 
hittar nya omvårdnadsåtgärder som är relevanta att bruka vid vaccination och dessa bör då 
jämföras mot tidigare befintliga metoder. Mer forskning skulle behöva göras kring 
förälderns roll och påverkan på barnet vid vaccination med fokus på vad föräldern kan göra 
för omvårdnadshandlingar för att stödja barnet på bästa sätt inför och vid 
vaccinationstillfällen. Ett område som inte täcks av forskningen är om stickrädslan på lång 
sikt kan minskas genom att barn i 6-årsverksamheten utbildas i varför vaccinationer ges 
samt får prova att ge injektioner.  
 
Klinisk tillämpbarhet   
 
Denna studie gjordes för att öka sjuksköterskans kunskap om stickrädsla utifrån redan 
befintliga studier. Studien gjordes då det efterfrågas mer kunskap gällande hantering och 
motverkan av stickrädsla hos barn från sjuksköterskan. Studien ska vara ett stöd till 
sjuksköterskan gällande metoder som finns att tillgå vid vaccination av barn, för att 
sjuksköterskan ska kunna känna sig tryggare i sin sjuksköterskeroll.  
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BILAGA A 
Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 
 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med  få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 
antal patienter/deltagre och adekvata 
statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Väl 
planerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder.  
 
 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 
otillräckligt beskriven, brister i genomförande 
och tveksamma statistiska metoder. 



II 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-
process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 
data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  



III 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

BILAGA B 
Matris över inkluderade artiklar 
 
 

  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Aydin, D., Canbulat, 
N., Karaca Ciftci, E & 

Sahiner, C.  
2016 

Turkiet 
 

Comparison of the 
effectiveness of the 
three different methods 
on decreasing pain 
during veinpuncture in 
children: ball 
squeezing, balloon 
inflating and 
distraction cards 

 

Syftet var att undersöka 
tre olika distraktions 
metoder: klämma på en 
boll, blåsa upp ballong 
och distraktions kort. 

 

Design: 
Kvantitativ 
randomiserade 
studier  
 
Urval: 
Barn mellan 7-12 
års ålder, i behov 
av blodprov  
 
Datainsamling:  
Intervju  
 
Analys: 
SPSS data 
program med  
Chi-Square test  

 

n = 120 
(80) 

För barn upplevs det lugnande att 
under nålprocedurer titta på olika 
bilder eller klämma på en boll (eller 
liknande). Att vid vaccinationer 
låta barn blåsa upp en ballong får 
barnet att slappna av, av själva 
utandningen. För att minska 
smärtan kan även barnet få välja 
färg på ballongen. 
 
Barn upplevas lugnande medan de 
titta på olika bilder eller klämma på 
en boll eller liknande för att 
distrahera och med det sluta 
fokusera på nålproceduren. Att 
blåsa upp en ballong vid 
vaccinationen är ett sätt att få barn 
att slappna av med hjälp av 
andningen och även få nöjet att 
välja färg på ballongen inför 
vaccinationen som visade sig 
minska smärta.  
 

 

RCT 
 
I 



IV 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Braunack -Mayer, A., 
Collins, J., Marshall, 

H., O’Keefe, M., 
Proeve, C., Skinner, S. 

R., & Tooher, R.  
2015 

Australia  
 

Ethical Challenges in 
School-Based 
Immunization 
Programs for 
Adolescents: A 
Qualitative Study 

Syfte var att undersökta 
etiska frågor i 
skolbaserade 
immuniseringsprogram 
för ungdomar och hur de 
behandlas. 

Design: 
Kvalitativ metod 
 
Urval:   
91 Flickor i 8 års 
ålder föräldrar, 
och 10 intervjuer 
med 
sjuksköterskor 
och lärare. 
 
Datainsamling:  
Observation och 
semistrukturerade 
intervjuer med 
föräldrar, 
sjuksköterskor 
och lärarna  
 
Analys: 
Innehålls 
dataanalys  
 

n = 91 Största rädslan vid vaccination var 
rädslan och ångesten för nålar. 
Denna rädsla och ångest ökade när 
sjuksköterskan närmade sig barnet. 
För att minska detta var 
kommunikationen viktig då barnet 
ville veta vad som skulle göras och 
om smärtan av nålproceduren. 
 
Barnet vid 8 års ålder var 
angelägna om att vaccineras. 
Största rädsla framstod vid oro 
kring upplevd smärta där rädsla och 
ångest kretsade kring nålar.  Rädsla 
ökade när sjuksköterskan närmade 
sig barnet. Barne ville veta om 
fysisk smärtan. Där efter åt beskrev 
barnen att det var fruktansvärt, 
hemskt, skrämmande. Barnets 
rädsla visade sig också om vad som 
sjuksköterskan kommer säga till 
barnet och göra. 

K 
II 
 



V 
    
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

De Vos, G., 
Kooragaylu, S., 

Nazari, R., 
Rosenstraich, D., 

Smith, M., Shankar, 
V., & Wiznia, A.  

2015 
USA 

 

Fear of repeated 
injections in children < 
4 years of age reciving 
subcutaneous allergy 

immunotherapy 

Syftet var att studera 
rädslan för 

immunoterapi hos 
atopiska barn under 4 års 

ålder. 

Design: 
Randomiserad 
icke-
placebokontroller
ad studie 
 
Urval: 
18 barn med 
behov av 
hyposensibiliserin
g  
 
Datainsamling:   
Intervju 
 
Analys: 
Data analys 
utifrån Kaplan- 
Meiers metod  
 

n = 18 
(0) 

Barn som utsatts för fler 
vaccinationer upplever mindre 
smärta vid vaccinationer då de lär 
sig hantera sin stickrädsla. 
 
Barn som vaccinerats flera gånger 
upplever mindre smärta vid 
vaccinationer då lärde sig barnet att 
hantera sin stickrädsla. 
 
 

  

RCT 
I 



VI 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

  Agarwal, A., Gupta, 
N. K., Goswami, G., 
Kumar, J., Sreenivas, 
V. & Upadhyay, A. 

2013  
Indien  

 

Randomized controlled 
trial of topical EMLA 
and breastfeeding for 
reducing pain during 
wDPT vaccination 

 Syftet med studien var 
att utvärdera den 
smärtstillande effekten 
av en autentisk 
blandning av 
lokalbedövningsmedel 
(EMBLA) under hela 
DPT vaccination. Det 
sekundära syftet var att 
utvärdera om den 
smärtstillande effekten 
av EMLA var 
samverkande med 
amning. 

Design:  
Randomiserade 
Placebokontroller
ade studier  
 
Urval:  
Barn under 3 
månaders ålder   
 
Datainsamling:  
Videoinspelning  
 
Analys: 
Stata 11,0 
programvara, 
ANOVA, 
Bonferroni, 
Kruskal-Wallis 
test samt 
kategoridata 
analyserades med 
chi-square test. 
 
 

111 
(21) 

Barn som inför vaccinationen fått 
lokalbedövning i form av EMLA 
(Eutestic Mixture of Local 
Anesthetics) och ammades under 
vaccinationen upplevde mindre 
smärta samt skrek och grät kortare 
än barn som fått EMLA och 2ml 
vatten. 
 
Barn som har fått EMLA (Eutestic 
Mixture of Local Anesthetics) 
lokalbedövning och ammades 
under vaccination hade mindre 
smärta och skrek och grät kortare 
än barn som har fått EMLA och 2 
ml vatten.  
 

RCT 
I 



VII 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Gardner, J., 
Harrington, J.W., 

Harwell, C., Logan, S., 
McGuire, E., Swingle, 

J. & Santos, R. 
2012 
USA 

 
 

Effective Analgesia 
Using Physical 
Interventions for Infant 
Immunizations 

 

Syftet var att analysera 
metoden 5S´s 
(swaddling, 
side/stomach position, 
shushing, swinging, and 
sucking) för 
smärtlindring vid 
vaccination av bara 
mellan 2 -4 månaders-
ålder. 
 

Design:  
Kvalitativa  
Randomiserade 
kontrollerad  
 
Urval: 
Barn mellan 2-4 
månader gamla  
 
Datainsamling:  
Observationer, 
med samtidig 
tidtagning  
 
Analys: 
Statistisk analys 
  

n = 286 
(56) 

 
 

Lägesändring av barnet och 
glukoslösning per os kan lindra 
smärtan vid vaccination, där 
gråtande tiden användes som ett 
mått för att sammanställa smärtan. 
 
Tid av gråtande är ett mått på att 
sammanställa smärta.  
Barnets läges ändringar och glukos 
lösning per os lindrar smärta.   
 

 

RCT 
I 
 
 



VIII 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Von Essen, L. Hedén, 
L., och Ljungman, G. 

2009 
Sverige 

 

Randomized 
interventions for 

needle procedures in 
children with cancer 

 
 

Syftet med studien var 
att undersöka om barn 
upplever mindre rädsla, 
ångest och smärta vid 
nål insättning i subkutan 
venport enligt rutin om 
de samtidigt distraheras 
av att blåsa såpbubblor 
eller har en varm kudde 
jämfört med 
standardbehandling.  

 

Design:  
Randomiserad 
kontrollerad 
studie 
 
Urval: 
Barn mellan 2-7 
års ålder  
 
Datainsamling:  
Observation och 
Visuell Analog 
Skala 
 
Analys: 
Deskriptiv 
dataanalys 
  

n = 28 
(0) 

Blåsa såpbubblor, titta på film, leka 
med en leksak eller krama en 
uppvärmd kudde i kombination 
med standard behandling visade sig 
effektivt för att minska barnets 
upplevelse av rädsla, ångest och 
smärta vid nålprocedur.  

RCT 
I 
 



IX 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Kajikawa, N., Maeno, 
T. och Maeno, T. 

2014 
Japan 

 

Does a child’s fear of 
needles decrease 
through a learning 
event with needles 
 

Undersöker om 
skolbarns stickrädsla 
minskar och inställning 
till vaccinationer 
förändras om skolbarn 
får information om 
varför vaccinationer är 
bra. 

Design:   
Icke kontrollerad 
kvantitativ 
 
Urval:   
Deltagande barn i 
programmet ” 
Let´s Be Doctors” 
 
Datainsamling:  
Enkät studie före 
och efter 
undervisning  
 
Analys: 
Statistisk analys  
 

n = 180 
 (14) 

Barns stickrädsla inför 
vaccinationer minskade efter att 
barnet lärt sig ge vaccin, hur 
nålprocedurer går till och varför 
vaccin ges. 
 
Barns stickrädsla att få 
vaccinationer minskade efter att lärt 
sig ge vaccin, hur nålprocedurer går 
till och varför vaccin ges. 
 

P  
I 
 



X 
    
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 

 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Dalheim Englund, A. 
C., Enskär, K., 

Karlsson, K., och 
Rydström, I. 

2014 (b) 
Sverige 

 

Nurses' perspectives on 
supporting children 
during needle-related 
medical procedures. 

 
 
 
 

Syftet med studien var 
att beskriva 
sjuksköterskans 
upplevda erfarenhet av 
att stöta barn vid nål 
relaterade medicinska 
procedurer.  

 

Design:  
Kvalitativ 
empirisk intervju 
studie  
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
som vaccinerar 
barn 
 
Datainsamling:  
Intervju med 
videoinspelning  
 
Analys:  
Fenomenologisk 
ansats 
 

n = 14 
 (0) 

Dokumentation hjälper 
sjuksköterskan vara bättre 
förberedd inför nästa 
vaccinationstillfälle. 
Kommunikation och information 
ska vara individanpassad, empatisk, 
säker och ärlig dialog. Det viktigt 
att bekräfta barnets smärta och 
obehag vid vaccinationen. 
Nyfikenhet bör uppmuntras och 
hjälper barn att få en positivare 
inställning till vaccinationen vilket 
skapar trygghet. Om barnet gråter 
och, tröst och övertalande inte 
hjälper ska vaccinationen avbrytas 
för att inte skada barnet.  

K 
I 
 



XI 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 
 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Chamber C. T., 
McMurtry, C. M., 

McGrath P. J. & Noel, 
M.  

2011 
Kanada 

Children's fear during 
procedural pain: 
Preliminary 
investigation of the 
Children's Fear Scale 

 

Syftet med studien var 
att genomföra en 
inledande undersökning 
av psykometriska 
egenskaperna hos 
Barnens rädsla Scale 
(CFS, baserat på vuxna 
ansikten Anxiety Scale) 
med yngre barn i 
skolåldern.  

 

Design:   
Kvalitativ 
intervjustudie  
 
Urval: 
Barn mellan 5-10 
års ålder med 
föräldrar 
 
Datainsamling:  
Filminspelanad 
intervju 
  
Analys: 
Deskriptiv 
dataanalys 
 

n = 100 
(0) 

Bedömningsinstrument Children’s 
Fear Scale [CFS] och Modiferad 
Riley Pain Score [MRPS] visar en 
hög validitet för att fastställa nivå 
av smärta och rädsla hos barn i 
ålder 5-10 genom att barnet pekar 
på en smileys ansiktsuttryck eller 
genom att man läsa av barnets 
ansikte.  
 
 

K 
II 
 



XII 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Cardwell, K. Miller, 
N. K., & Verhoef, M.  

2008 
Kanada 

Rural parents' 
perspectives about 
information on child 
immunization. 

 
 

Syftet med denna studie 
var att få en inblick i 
föräldrarna, barnets och 
sjuksköterskans 
informationsbehov när 
det gäller barn 
immunisering i syfte att 
förbättra och/eller 
optimera information 
som delas av 
professionella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Design:  
Kvalitativ studie 
 
Urval:  
Mammor som 
ansvarar för 
vaccination av sitt 
barn under 2 års 
ålder. 
Sjuksköterskan 
modifierar 
intervjun utifrån 
deltagarnas 
resultat 
 
Datainsamling:  
Semistrukturerad 
intervju 
 
Analys:  
Kvalitativ 
innehållsanalys  

n = 11 
 (2) 

Information som ges tydligt 
visuellt, muntligt och skriftligt 
minskar rädslan vid vaccination hos 
både barn och föräldrar samt skapar 
ett förtroende till sjuksköterskan 
vilket leder till en positivare 
inställning till vaccinationer. 
 
Där upplyser sjuksköterskor att en 
tydlig information som ges visuellt, 
muntlig och skriftligt minskar 
rädsla för både föräldrar och barnet 
och skapar ett förtroende som leder 
till positiv inställning till 
vaccination för både föräldrar och 
barn.  

K 
I 
 



XIII 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hupli, M., Leino-
Kilpi, H., Maija 

Rapola, S. & Nikula, 
A. 

2009 
Finland 

Vaccination 
Competence  

 

Syfte var att framställa 
ny information om 
vaccination kompetens 
med hjälp av ett 
flerdimensionellt 
perspektiv. 

Design:  
Kvalitativ 
tvärsnittsstudie 
 
Urval:  
Sjuksköterskor, 
sjuksköterskestud
enter och kunder 
som pratade 
finska 
 
Datainsamling:   
Semi-strukturerad 
intervju 
 
Analys:  
Innehållsdataanal
ys 
 

 

n = 40 
 (0) 

Dokumentation är en viktig 
uppföljning av vaccinationer där 
positiva effekter och planer för 
nästa vaccination noteras. Det är 
viktigt att vaccinationer ger goda 
erfarenheter för att hindra 
stickrädsla. Information och stöd av 
evidensbaserad forskning ökar 
förtroendet och skapar en bättre 
dialog mellan barn och 
sjuksköterska. Kommunikation ska 
baseras på empati, tydlighet och 
ärlighet. En tydlig guidning och 
bemästring av injektions teknik 
under vaccinationsprocessen bidrar 
till säkrare vaccinationer.  

K  
II 
 



XIV 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Forsner, M., Finnström 
Mörelius, E. & 

Nilsson, S. 
2015 

Sverige 
 

Relaxation and guided 
imagery do not reduce 
stress, pain and 
unpleasantness for 11- 
to 12-year old girls 
during vaccinations 

 

Syftet var att studera om 
guidning med bilder som 
distraktion vid 
vaccination eller 
avslappningsövningar 
minskade stressen hos 
flickor i 11-12 års ålder.  

 

Design:   
Randomiserade 
tvärstudie 
 
Urval: 
Flickor mellan 
11-12 års ålder 
 
Datainsamling: 
Observation och 
salivprov 
 
Analys:  
Statistik analys 
via SPSS data 
program 
 

n = 40 
(3) 

Användning av VRSS = Verbal 
Rating Scale for Stress; FAS = 
Facial Affective Scale; CAS = 
Coloured Analogue Scale kan 
kombineras vid vaccination 
användas för att tolka stress och 
rädsla hos barnet. 

Äldre barn upplevde en minskad 
rädsla och stress vid andra 
vaccinationstillfället då de var 
bekanta med proceduren. 

Det ökad stress och smärta vid 
andra vaccinations tillfälle under 
men visar på att stress och rädsla 
minskar innan vaccination. 
 
 

 

RCT 
I 



XV 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Goodyear-Smith, F., 
Plumridge, E. & Ross, 

J. 
2009 

Nya Zeland 
 

Nurse and parent 
partnership during 
children's vaccinations: 
a conversation 
analysis. 

 

Syftet var att studera 
samarbetet mellan 
sjuksköterskor och 

föräldrar vid vaccination 
av barn. 

Design:   
Kvalitativ 
observations 
studie 
 
Urval: 
Barn vid 
vaccinations 
tillfällen  
 
Datainsamling:  
Videoinspelning  
 
Analys: 
Diskussions 
analys  
 

n = 6 
 (0) 

Småprat mellan sjuksköterska och 
förälder lugnar barnet. Samspel 
mellan sjuksköterska, barn och 
förälder är viktigt för att kunna 
skapa en bra miljö och atmosfär.  

K 
I 
 



XVI 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ilersich, A.F., Ilersich, 
A.N., Taddio, A. & 

Wells, J. 
2014 

Kanada 

From the mouth of 
babes: Getting 
vaccinated doesn’t 
have to hurt 

 
 

Att undersöka barns 
upplevelse av 
vaccinationer och 
smärtlindrings 
preferenser 
 

Design:   
Kvalitativ 
intervjustudie. 
 
Urval: 
Barn mellan 4-14 
års ålder 
 
Datainsamling: 
Videoinspelning  
 
Analys: 
Innehållsdataanal
ys 
 

n = 47 
 (30) 

Lokalbedövning fungerar effektivt 
som smärtlindring. Distraktion i 
form av film, blåsa bubblor, musik, 
leka med leksaker läsa en bok har 
god effekt på smärtlindring 
samtidigt som det ökar trygghet för 
barnet. Belöning efter 
vaccinationstillfället ökar 
motivation för barnet att få 
vaccinationen. 

K 
II 
 
 



XVII 
  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 
 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Franck, L., Ipp, M., 
Taddio, A., Parikh, C., 

Pillai Riddell, R., 
Smart, S., Shah, V. & 

Wang, J. 
2015 

Kanada 

Usability and 
knowledge testing of 
educational tools about 
infant vaccination pain 
management directed 
to postnatal nurses 

Syftet med studie var att 
utvärdera 
användbarheten och 
effektiviteten i 
utbildningsverktyg om 
spädbarns vaccination 
smärtlindring till 
sjuksköterskor. 

Design:  
Blandad design 
av kvalitativ 
semistrukturerade 
individuella 
intervjuer  
 
Urval:  
Postnatala 
sjuksköterskor 
 
Datainsamling:  
Videoinspelning 
och enkät  
 
Analys: 
Innehållsdataanal
ys  
 

n = 32 
(4) 

Tidig information och information 
som är tydlig och visuell minskar 
rädsla vid vaccinationer. Förälderns 
deltagande genom sjuksköterskans 
guidning minskar barnets oro.   
 
Lokalbedövning minskar rädsla och 
smärta för barnet.  Distraktion har 
goda effekter på minskad rädsla 
och distrahera från smärta. 
 
“Fast neddle procedure” minskar 
tiden för vaccination och minskar 
smärta.  
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