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ORDLISTA 

BVC= Barnavårdscentral 

 

DTP-polio-Hib = Vaccin mot Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio och Haemophilus Influenzae 

typ B. 

 

IASP= International Association for the Study of Pain  

 

MPR= Mässling, Påssjuka, Röda hund 

 

VAS = Visuell analog skala. Används för att mäta smärta objektivt. 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra BVC-sjuksköterskors och föräldrars upplevelse 

av vaccinationstillfället samt skattning av barns smärta i form av skriktid vid två typer av 

vaccinationstekniker, dubbelvaccinering respektive en injektion i taget, när barnet ska ha två 

sprutor vid samma vaccinationstillfälle.  

 

Metod: Studien är en jämförande deskriptiv studie med kvantitativ ansats. Från både 

Stockholm och Uppsala valdes 50 barn ut konsekutivt varav 25 barn från Stockholms län samt 

25 barn från Uppsala län. Datainsamling skedde med hjälp av enkäter samt mätning av 

skriktid. Dataanalysen genomfördes med hjälp av chitvåtest samt t-test.  

 

Resultat: Det fanns signifikanta skillnader vad gäller både BVC-sjuksköterskors och 

föräldrars upplevelser av vaccinationsproceduren. Skillnader kunde även ses såväl hos både 

föräldrar (p=0,020) och BVC-sjuksköterskor (p=0,032) när de fick skatta sin upplevelse av 

barnets smärta i samband med vaccinationen. Skriktiden visade inte någon signifikant skillnad 

(p=0,051) mellan de olika vaccinationsteknikerna.  

 

Slutsats: Resultatet av denna studie visade att barn som fick dubbelvaccinering upplevdes ha 

mindre ont när deras smärta skattades av både föräldrar och BVC-sjuksköterskor. Barn som 

fick sprutorna samtidigt skrek/grät generellt kortare tid än de barn som fick en spruta i taget, 

skillnaden visade dock ingen signifikans. Flertalat föräldrar i denna studie föredrog 

dubbelvaccinering. 

 

Nyckelord: Barn, smärta, vaccinationsteknik, dubbelvaccinering. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to compare child health center nurses' and parents' experience 

of the immunization and the child's estimated pain in terms of cry duration when two types of 

vaccination techniques were used, simultaneous versus sequential immunization injections, 

when the child are given two shots at the same occasion.  

 

Methods: The study is a comparative descriptive study with quantitative approach. From both 

Stockholm and Uppsala 50 children were selected consecutively with 25 children from the 

Stockholm and 25 children from the Uppsala. Data collection was done by means of 

questionnaires and measurement of cry duration. Data analysis was performed using the chi-

square test and t-test.  

 

Results: There were significant differences from both nurses' and parents' perceptions of the 

vaccination procedure. Differences could also be seen in terms of the child's pain when both 

parents' (p=0,020) and nurses' (p=0,032) rated the child's pain associated with the 

immunization. Cry duration did not show a significant difference (p=0,051) between the two 

vaccination techniques.  

 

Conclusions: The results of this study showed that the children who received two vaccinations 

simultaneously were experienced by both parents’ and nurses’ to have less pain. Children that 

received the two injections at the same time cried less in general then the children that 

received the two injections one by one, the difference was not however significant. Most of 

the parents in this study preferred that the injections should be given at the same time. 

 

Keywords: Children, pain, vaccination technique, simulataneous immunization injections. 
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INLEDNING 

Definition och betydelse av begreppet smärta hos barn 

En upplevelse av smärta är sällan behaglig men fungerar som en varningssignal om fara samt 

har till uppgift att skydda kroppen. International Association for the Study of Pain (IASP) 

definierar smärta som en sensorisk och känslomässig erfarenhet som är direkt kopplad till en 

möjlig eller faktisk vävnadsskada. Smärta är en högst individuell upplevelse för varje barn 

(Jylli, 2009). 

 

Fortfarande anser en del att små barn inte känner smärta. På 1980-talet rapporterade forskare 

att smärtsystemet och smärtminnet är väl utvecklat hos små barn. De visade att obehandlad 

smärta kan ge negativa följder hos barnet senare i livet, bland annat i form av en starkare 

smärtreaktion. Smärta bör därför tas på allvar och bra smärtbehandling är viktig (Larsson, 

2001). 

 

Smärtskattning 

Jylli (2001) tar upp vikten av att bedöma smärta och utifrån en korrekt smärtskattning ge en 

adekvat smärtbehandling. Då smärta är en högst individuell upplevelse är det viktigt att göra 

en individuell bedömning. När det gäller små barn är det svårt att uppskatta smärtintensiteten 

på ett rättvisande sätt. Det finns emellertid instrument för smärtskattning att tillgå. Zhou, 

Roberts och Horgan (2008) uppger i sin studie att det är angeläget att välja rätt 

smärtskattningsinstrument beroende på barnets ålder och utveckling. 

 

Den visuella analoga skalan (VAS) är ett instrument som används i stor utsträckning på vuxna 

och kan även användas på barn över sex år. Skalan består av en tio centimeter horisontell linje 

med extremvärden på båda sidor, från ingen smärta till värsta tänkbara smärta. På denna linje 

får personen som ska uppskatta smärtan flytta en markör alternativt sätta ett streck på linjen 

mellan dessa värden. Utifrån detta streck kan sedan ett värde mellan noll till tio utläsas. 

Skalan kan även användas på yngre barn än sex år genom att en vuxen person får uppge 

barnets smärta. Detta är speciellt vanligt att göra i forskningssyfte, vilket har gjorts inom ett 

flertal studier (Ipp, Taddio, Sam, Goldbach & Parkin, 2007; Lind, Wiklund, Blomquist & 

Håkansson, 2003; Taddio, O'Brien et al., 2009; Boivin, et al., 2008; Cohen, Bernard, 

McClellan & MacLaren, 2005). 
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VAS-skalan är ett enkelt instrument och kräver ingen utbildning innan användning som andra 

smärtskattningsinstrument på marknaden ofta kräver. Den har varit användbar för både 

sjukvårdspersonal och föräldrar vid bedömning av procedursmärta hos barn (Taddio, O'Brien 

et al., 2009). Jylli (2009) påpekade att vårdpersonal allt för ofta underskattar 

smärtintensiteten. Enligt Bertilsson och Sjöström (2005) kan det bero på att vårdpersonal i 

första hand ser till fysiologiska tecken på smärta och i sista hand till självrapporterad smärta 

eller föräldrarnas uppskattning av barnets smärta. Därmed kan det vara bra att låta föräldrarna 

bedöma barnets smärta för att väga upp personalens underskattning. Föräldrarna är även mer 

känsliga för barnets upplevelser, desto närmare relation till barnet desto mer exakt blir 

mätningen (Héden, Von Essen & Ljungman, 2009; Bertilsson & Sjöström, 2005). Det är 

viktigt att i bedömningen ta med barnets, förälderns och vårdpersonalens tidigare erfarenheter 

av smärta för att kunna göra en så god uppskattning som möjligt (Bertilsson & Sjöström, 

2005). Zhou et al., (2008) menade dock med stöd av sin studie att föräldrarnas och 

vårdpersonalens bedömning av barnets smärta endast ska ses som en uppskattning och inte ett 

uttryck av upplevd smärta hos barnet.   

 

För att få en riktig bild av barnets upplevelse av smärta är det bra att tillämpa flera strategier 

för att skatta smärta. Genom att observera ett barn kan användbar information framstå. Ett 

litet barn kommunicerar bland annat via ansiktsuttryck, kroppsrörelser, gråt och skrik (Jylli, 

2001). Ett annat mått kan vara att mäta tidsomfattningen på hur länge barnet gråter eller 

skriker. Efter en smärtsam intervention kan ett mått uppnås på hur ont barnet har, detta 

används framförallt i forskningssyfte och har tillämpats i studier av bland annat Ipp et al. 

(2007), Lindh, Wiklund, Blomquist och Håkansson (2003) samt Abdel- Razek & El-Dein 

(2008). 

 

Procedursmärta 

I Sverige har barnhälsovården skyldighet, enligt Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination 

av barn (SOSFS, 2006:22), att erbjuda alla barn i Sverige vaccination mot Difteri, Stelkramp, 

Kikhosta, Polio, Haemophilus influenzae typ B och Pneumokocker. Dessa vaccin 

administreras i två sprutor. Vaccination mot dessa sjukdomar ges vid tre, fem och 12 

månaders ålder och vid fem års ålder ges vaccination endast mot Difteri, Stelkramp, Kikhosta 

och Polio. Vid 18 månaders ålder erbjuds barnen även vaccination mot Mässling, Påssjuka 

och Röda hund. 
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Vaccinationer medför ofta en oundviklig procedursmärta, en smärta som barnen själva inte 

kan förstå nyttan av på grund av sin låga ålder. En dålig eller utebliven smärtlindring kan 

skapa onödig stress inför kommande vaccinationstillfälle eller besök, vilket kan leda till att en 

ond spiral uppstår där stress och ångest skapar mer smärta (Magnusson, Blennow, Hagelin & 

Sundelin, 2009; Jylli, 2009). Vårdpersonal har angett tidsbrist som en anledning till att 

smärtlindring sällan används vid vaccinationer. Forskarna Taddio et al. (2012) har studerat 

detta närmare och fastslår i sin studie att tidsbrist inte kan anges som ett hinder för 

smärtlindrande interventioner. Oftast behöver dessa inte tar mer tid utan kan integreras i 

besöket.  

 

Förälderns och BVC-sjuksköterskans betydelse 

De flesta föräldrar upplever vånda när deras barn ska vaccineras, eftersom de inte vill utsätta 

sina barn för smärta. Föräldrarna beskriver även att de har svårt att se på när deras barn blir 

vaccinerade. I en internationell studie har denna rädsla visat sig i vissa fall kunnat leda till att 

föräldern uteblir med sitt barn till vaccinationsbesöket. För att lägga band på sina känslor 

försöker de flesta föräldrar se till fördelarna en vaccination ger och det faktum att smärtan är 

kortvarig (Parvez et al., 2010). Om föräldern är orolig och tror att interventionen kommer att 

bli smärtsam påverkar det barnet negativt och ökar dess smärtupplevelse (Bruce, 2009).  

 

Förälderns närvaro vid vaccinationen bringar trygghet hos barnet och leder till en minskad 

stressupplevelse. Oro hos det äldre barnet kan även minskas genom att låta barnet få kontroll 

över situationen och till exempel bestämma om han eller hon vill sitta själv i en stol eller i 

förälderns knä (Bruce, 2009). Något som kan lugna barnet och minska dess smärt- och 

stressupplevelse vid en vaccinering är om föräldern omfamnar och har ögonkontakt med sitt 

barn (Moscardino, Axia & Altoé, 2006). Vad föräldern säger till barnet har också betydelse. 

Att tycka synd om, trösta och uppmuntra det äldre barnet under ett vaccinationsbesök har 

visat sig ge mer rädsla hos barnen än att ha ett avledande förhållningssätt (Manimala, Blount 

& Cohen, 2000). Även att kritisera, försäkra och be om ursäkt till sitt barn ökar 

smärtupplevelsen medan humor och avledning minskar smärtan (Scechter, Zempsky, Cohen, 

McGrath & McMurtry, 2007; Bustos, Jaaniste, Salmon & Champion, 2008). Förälderns 

beteende inverkar på hur barnet upplever vaccinationen men även moderns psykiska hälsa 

spelar in. Barn till mödrar som var nedstämda och deprimerade uppvisade en mer negativ 

respons under en rutinvaccination. Detta betonar vikten av att tidigt hitta och behandla dessa 
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mödrar som lider av förlossningsdepression för att barnen ska må bra och känna så lite smärta 

som möjligt under kommande vaccinationsmomentet (Moscardino et al., 2006). 

  

Kommunikationen som pågår mellan sjuksköterskan och föräldern under ett 

vaccinationsmoment har studerats och visar att båda parter talar sparsamt och mestadels riktar 

sin kommunikation till barnet och inte till varandra. En orsak till att sjuksköterskan yttrar få 

ord kan vara fokuseringen på att utföra injektionen, medan föräldrarna kan uppleva 

situationen obekväm och inte vet hur de ska bete sig. Sjuksköterskans roll som informatör är 

viktig och han eller hon har till uppgift att lära ut hur föräldern kan hjälpa sitt barn, 

kommunikation bör riktas både till barnet och föräldern (Boivin et al., 2008; Plumridge, 

Goodyear-Smith, & Ross, 2009; Cohen et al., 2005). Att inte informera det äldre barnet i 

förväg om vaccinationen kan bidra till ökad oro och ju mer förberedd en förälder och ett barn 

är på en vaccinering ju mindre smärta upplever barnet (Jacobson et al., 2001; Schechter et al., 

2007). Det kan även ha betydelse när informationen till barnet ges, den bör inte ges för långt i 

förväg och inte för nära inpå en vaccinering då det kan bidra till ökade stressnivåer hos barnet. 

Det finns dock inga riktlinjer för när exakt informationen bör ges, det beror bland annat på 

barnets ålder och individuella copingstrategier (Schechter et al., 2007).  

 

Icke-farmakologisk behandling 

För att minska smärtupplevelsen vid en vaccinering finns flera icke medicinska interventioner 

att tillgå som många är kostnadseffektiva och användarvänliga. En utforskad och effektiv 

metod är att försöka avleda barnets uppmärksamhet och tankar ifrån den smärtsamma 

situationen (Chambers, Taddio, Uman & McMurtry, 2009; Cohen et al., 2006; Wallace, Allen, 

Lacroix & Pitner, 2009; Dahlquist et al., 2002). Andra metoder som är effektiva och inte 

kräver någon utrustning är att låta det äldre barnet hosta under vaccinationssticket (Wallace et 

al., 2009), fokusera på andningen (Chambers et al., 2009) eller engagera barnet i ett 

pedagogiskt rollspel. Genom leken i ett rollspel kan både föräldrar och barn få en inblick i hur 

den kommande vaccinationen kommer att gå tillväga och därigenom vara väl förberedda och 

lugna vid själva vaccinationsmomentet (Manimala et al., 2000; Megel, Heser & Matthews, 

2002). Att föräldern berättar eller läser historier kan också avleda barnets tankar, till exempel 

genom att involvera det äldre barnets fantasi (Schechter et al., 2007). En utveckling av detta 

tankesätt är metoden och begreppet Guided Imaginary som visat sig vara framgångsrik på 

barn. Metoden går ut på att använda hypnos i kombination med djup avslappning med fokus 

på fantasi (Ball, Shapiro, Monheim & Weydert, 2003; Jacobson et al., 2001). 
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Metoder som kräver lite utrustning men som visat sig vara mycket effektiva när det handlar 

om att minska barnets rädsla och oro vid en nålprocedur, är att låta äldre barn blåsa upp en 

ballong eller att blåsa såpbubblor. Dessa metoder minskar oron genom själva 

avledningsmomentet och att ett lugnt andningsmönster skapas (Hedén et al., 2009; Chambers 

et al., 2009). Héden et al., (2009) har även testat användandet av en värmekudde, en 

intervention som inte kräver något engagemang från barnet men som visat sig ge en minskad 

rädsla i samband med en smärtsam procedur. Att låta de äldre barnen se på ett barnprogram i 

samband med vaccineringen har även det fått barnens tankar på annat håll och minskat dess 

smärtupplevelse (Cohen et al., 2006). Distraktion i form av leksaker framförallt utvecklande 

och lärande leksaker har visat sig fungera i en studie av Dahlquist et al., (2002) där de följt 

sex barn under flera smärtsamma procedurer som fick använda avancerade leksaker som 

krävde barnens uppmärksamhet.  

  

En annan icke-medicinsk metod som har visat sig ha smärtlindrande effekt är amning. Om 

modern ammar sitt barn under vaccineringen får barnet en naturlig smärtlindring i form av 

bröstmjölk och hudkontakt (Abdel Razek & El-Dein, 2009; Dilli, Kücük & Dallar, 2009; 

Taddio et al., 2010). Att fortsätta amma under vaccinationsmomentet har dock visat sig vara 

svårt för en del, fyra utav 77 mödrar i studien utförd av Dilli et al. (2009) lyckades inte med 

detta. 

 

Farmakologisk och medicinteknisk behandling 

Läkemedel kan administreras för att förhindra en stark smärtupplevelse. Oral glukoslösning är 

ett sådant hjälpmedel som visat sig vara effektivt upp till barnet är 12 månader (Dilli et al., 

2009; Lindh et al., 2003; Reis, Roth, Syphan, Tarbell & Holubkov, 2003; Thyr, Sundholm, 

Teeland & Rahm, 2007; Schechter et al., 2007; Taddio et al., 2010). Ett annat läkemedel är 

EMLA-kräm vilket är en emulsion av xylokain och priolocain som appliceras på huden. 

EMLA-krämen kan användas i förebyggande syfte vid injektioner då den bedövar huden och 

minskar smärtan från perforationen (Lindh et al., 2003; Taddio et al., 2010). En nackdel med 

lokalbedövningsmedel är att det måste appliceras en timme före vaccineringen vilket kan vara 

svårt att tillämpa i öppenvården (Jacobsson et al., 2001). 

  

Genom att sjuksköterskan använder sig av adekvat injektionsteknik kan smärtupplevelsen hos 

barnet minskas. Minst lokal reaktion och smärta ger vaccin som ges intramuskulärt. För att 
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vara säker på att läkemedlet administreras i muskeln är det viktigt att ha en lång nål som riktas 

90 grader mot huden. För att minimera smärtan är det lämpligast att vaccinera barn under 18 

månader lateralt i den övre delen av låret och i överarmen på barn över 36 månader. Oenighet 

råder vilket platsval som är bäst på barn mellan 18 till 36 månaders ålder (Schechter et al., 

2007). En snabb intramuskulär injektionsteknik utan att aspirera är rekommenderat (Ipp et al., 

2007; Jacobson et al., 2001; Taddio et al., 2010). Även att pressa samman huden vid 

vaccinationsområdet före och under injektionsmomentet motverkar smärtupplevelsen. Barnets 

position har också betydelse. Det bästa är en upprätt ställning i förälderns knä hud mot hud 

(Taddio, Ilersich et al., 2009; Taddio et al., 2010). 

  

Om det finns flera olika tillverkare av ett vaccin, är det önskvärt att välja det vaccin som ger 

minst smärta. Idag finns forskning kring MPR-vaccin (vaccination mot mässling, påssjuka 

och röda hund) som visar att olika vacciner på marknaden ger olika mycket smärta. En annan 

viktig aspekt är att om barnet ska ha flera vaccinationssprutor vid samma tillfälle bör det 

vaccin som gör minst ont ges först (Taddio et al., 2010). 

 

Smärtlindring hos barn under 12 månader 

Sammanfattningsvis kan avledning av barnets uppmärksamhet med hjälp av till exempel 

leksaker användas för att minska smärta. Andra interventioner som har vetenskapligt stöd är 

bland annat amning, oral glukos och lokalbedömning i form av EMLA-kräm. 

Injektionstekniken har även visat sig ha betydelse, rekommendationen är en snabb 

injektionsteknik utan aspiration samtidigt som huden pressas samman. Vid fler 

vaccinationsinjektioner bör det vaccin ges först som gör minst ont.  

 

Problemformulering 

Under det första levnadsåret får barn i Sverige i enlighet med det svenska 

vaccinationsprogrammet två sprutor under samma besök vid tre tillfällen. Vid en kontakt med 

ett tiotal BVC-sjuksköterskor på barnavårdscentraler i Uppsala län framkom att de i huvudsak 

gav sprutorna samtidigt. De flesta hade uppfattningen att denna metod medförde mindre 

smärta än att ge sprutorna efter varandra. Detta arbetssätt när sprutorna ges samtidigt kommer 

i denna studie fortsättningsvis benämnas dubbelvaccinering. I Stockholms län uppgav flertalet 

BVC-sjuksköterskor att de gav sprutorna efter varandra då de ansåg detta vara det bästa 

arbetssättet. På Vårdfokus hemsida finns att läsa ett debattinlägg av tre BVC-sjuksköterskor 
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som tyckte att dubbelvaccinering som vaccinationsteknik är ett övergrepp på barnen 

(Vårdfokus, 2010).  

 

Efter en litteraturgenomgång kunde endast två artiklar hittas som behandlade ämnet 

dubbelvaccinering respektive en spruta i taget. I den ena artikeln visade resultatet att barnens 

smärtbeteenden inte skiljde sig mellan de två vaccinationsteknikerna men att föräldrarna 

föredrog dubbelvaccinering (Horn & McCarthy, 1999). Studien är 13 år gammal och omfattar 

äldre barn. Den andra artikeln kom senare och innefattar 4-månaders spädbarn där de dock 

skulle få tre sprutor vid samma besök. De fick tre sprutor efter varandra alternativt två 

samtidigt och sedan den tredje sprutan kort därefter. Den studien fastslår att de som fick de 

första vaccinationerna samtidigt upplevde mindre smärta, uppmätt genom kortisolhalter i saliv 

samt olika beteendemässiga smärtresponser (Hanson et al., 2010). Mot denna bakgrund vill 

författarna till denna studie fördjupa sig i ämnet och jämföra hur små barn uttrycker sin 

upplevda smärta vid dubbelvaccinering respektive när de två sprutorna ges efter varandra. 

Vidare vill författarna studera hur föräldrar och BVC-sjuksköterskor upplever de båda 

arbetsmetoderna. 

 

Syfte 

Att jämföra föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av vaccinationstillfället samt 

skattning av barns smärta i form av skriktid vid två typer av vaccinationstekniker, 

dubbelvaccinering respektive en injektion i taget, när barnet ska ha två sprutor vid samma 

vaccinationstillfälle. 

 

Hypotesen är att det inte föreligger någon skillnad mellan dubbelvaccinering respektive en 

spruta i taget, det vill säga en nollhypotes. 

 

Frågeställningar 

Skiljer sig föräldrarnas upplevelse av vaccinationsproceduren mellan dubbelvaccinering 

respektive när en spruta ges en i taget? 

 

Skiljer sig BVC-sjuksköterskors upplevelse av vaccinationsproceduren mellan 

dubbelvaccinering respektive när en spruta ges en i taget? 
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Skiljer sig föräldrarnas upplevelse av barnets smärta mellan dubbelvaccinering respektive när 

en spruta ges en i taget? 

  

Skiljer sig BVC-sjuksköterskors upplevelse av barns smärta mellan dubbelvaccinering 

respektive när en spruta ges en i taget? 

 

Skiljer sig barnets skriktid beroende på om de får dubbelvaccinering eller en spruta i taget? 

 

METOD 

Design 

Studien är en jämförande deskriptiv studie med kvantitativ ansats (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval 

Studien genomfördes i Uppsala och Stockholms län. I dessa län används olika 

vaccinationstekniker, i Uppsala län vaccineras barn i större utsträckning med två sprutor 

samtidigt, medan barn i Stockholms län får en spruta i taget. Studien fick därmed ett 

tillgänglighetsurval enligt Olsson & Sörensen (2011). Dessa två olika grupper jämfördes med 

varandra avseende barns skriktid samt föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av 

vaccinationen. Totalt 50 barn valdes ut konsekutivt genom att alla föräldrar som vaccinerade 

sina barn under studiens tidsperiod av datainsamlingen tillfrågades om deltagande i denna 

studie. Ifrån Uppsala län ingick 25 barn i gruppen som fick dubbelvaccinering och ifrån 

Stockholms län ingick 25 barn i gruppen som fick en spruta i taget. 

  

Valet av barnavårdscentraler gjordes efter dess geografiska belägenhet samt att vissa av de 

tänkta verksamheterna var bekanta för författarna. I Uppsala län tillfrågades BVC-

verksamheter där den ena författaren haft sin verksamhetsförlagda utbildning. I Stockholms 

län tillfrågades verksamheter som geografiskt sett låg nära den andra författaren. Efter att 

godkännande inhämtats från verksamhetschef och primärvårdschef tillfrågades BVC-

sjuksköterskor om deltagande. I Stockholms län tillfrågades sex barnavårdscentraler varav en 

BVC med fem BVC-sjuksköterskor bidrog med alla 25 barn. Två av de övriga 

barnavårdscentralerna tackade nej, två hade för få intresserade deltagare samt en som inte 

svarade på inbjudan. I Uppsala län tillfrågades tre barnavårdscentraler varav två deltog i 



9 

 

studien med fem BVC-sjuksköterskor. Den tredje barnavårdscentralen lämnade inget svar 

trots upprepade försök.  

 

Totalt tio BVC-sjuksköterskor deltog i studien, fem stycken ifrån Uppsala län och fem 

stycken från Stockholms län. I och med att de deltagande barnen valdes ut fortlöpande blev 

även urvalet av BVC-sjuksköterskorna konsekutivt, det vill säga BVC-sjuksköterskorna 

valdes utefter vilka barn som deltog i studien. 

 

Inklusionskriterier 

Barn mellan tre och 12 månader som fick sina vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta, 

polio, haemophilus influenzae typ B samt pneumokocker. 

 

Exklusionskriterier 

Barn som av någon anledning inte fick sina två vaccinationer vid samma besökstillfälle 

exkluderas. De barn vars föräldrar inte behärskade det svenska språket exkluderas ur studien 

då enkäten skulle besvaras på svenska samt att informationen var skriven på svenska.  

 

Datainsamlingsmetod 

Skriktid 

Författarna närvarade vid 25 vaccinationsbesök vardera och mätte barnets skriktid. En av 

författarna samlade in material från Stockholm och den andra författaren i Uppsala. Om och 

hur länge barnet skrek/grät i direkt anslutning till vaccinationen registrerades med hjälp av ett 

tidtagarur. Skrek/grät barnet först för att sedan göra ett uppehåll var det endast den första tiden 

som räknades vid dubbelvaccinering. Vid en spruta i taget mättes skriktiden vid varje stick 

och den totala skriktiden räknades sedan ihop. Till sin hjälp hade författarna ett protokoll (se 

bilaga 5). 

 

Enkäter 

Enkäterna konstruerades av författarna med hjälp av boken Enkäter i praktiken (Ejlertsson, 

2005) och vände sig till föräldrarna (se bilaga 1) samt en enkät till BVC-sjuksköterskan (se 

bilaga 2). Frågorna behandlade föräldrarnas upplevelse av det aktuella vaccinationstillfället. 

Den ansvariga BVC-sjuksköterskan fick också svara på frågor om sin upplevelse av den 

vaccinationsteknik som användes. I enkäten uppskattades barnets smärta av både föräldrarna 

och BVC-sjuksköterskan med hjälp av VAS-skalan (visuell analog skala). Detta 
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mätinstrument utgår från ytterpunkterna: ingen smärta (0) till värsta tänkbara smärta (10)  

(Ejlertsson, 2005). 

 

För att validera enkäterna fick tio föräldrar och fyra BVC-sjuksköterskor ingå i en pilotstudie 

för att se att enkäterna var lätta att fylla i samt att frågor och svarsalternativ var relevanta. 

Efter pilotstudien förtydligades enkäten vad gällde VAS-skalan till både föräldrar och BVC-

sjuksköterskan. Orden ”lodrätt streck” skrevs med fet stil då många föräldrar och BVC-

sjuksköterskor gjorde ett kryss istället. I frågan ”hur upplevde du vaccinationstillfället” 

plockades två svarsalternativ bort från både föräldrarnas och BVC-sjuksköterskornas enkäter. 

Svarsalternativen som plockades bort var ”smärtsamt” och ”smärtfritt” då författarna ansåg att 

dessa svarsalternativ blev besvarade i frågan med VAS-skalan. Till enkäten för BVC-

sjuksköterskan lades svarsalternativet ”båda sätten är likvärdiga” till under frågan vilken 

vaccinationsteknik de ansåg var bäst. Reliabiliteten av skriktiden prövades genom att 

författarna tillsammans närvarade vid tio vaccinationstillfällen och mätte skriktiden på samma 

barn för att kunna utesluta eventuella bias. Resultatet var samstämmigt med mindre än en 

sekunds skillnad på författarnas uppmätta skriktid. 

 

Tillvägagångssätt 

Istället för ett informationsbrev (se bilaga 4b) som det var tänkt från början fick BVC-

sjuksköterskorna ett telefonsamtal från någon utav författarna, detta på grund av att det var 

semestertider och risken var stor att ett informationsbrev blev liggande. Genom ett 

telefonsamtal kunde författarna snabbt få svar på om BVC-sjuksköterskan var intresserad eller 

inte. I telefonsamtalet förklarades examensarbetets syfte och en kort instruktion gavs om 

studien tillvägagångssätt. Om BVC-sjuksköterskan var intresserad av att delta skickades 

därefter en kopia på hela projektplanen för att i detalj kunna läsa hur studien var tänkt att 

genomföras.  

 

Målet var att 25 barn skulle vaccineras med dubbelvaccinering respektive 25 barn som skulle 

få sprutorna en i taget. För att vara säker på att urvalet skulle uppnås tillfrågades 30 barn från 

vardera län, eftersom det fanns en risk med uteblivet besök eller sjukdom. 

 

Information till föräldrarna 

Från början var avsikten att föräldrarna skulle få information via ett kallelsebrev (se bilaga 4a) 

men då godkännande från BVC-verksamheterna dröjde var inte detta möjligt. Författarna 
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hade för avsikt att dela ut kallelsebrevet som ett informationsbrev i samband med 

vaccinationsbesöket. Eftersom tiden var knapp och föräldrarna redan fått mycket annan 

skriftlig information av BVC-sjuksköterskan, gällande vaccinationen i övrigt, gavs istället 

muntlig information om studien. Detta för att författarna skulle försäkra sig om att föräldrarna 

tagit del av informationen.  

 

Barnen som deltog från Stockholm hade redan blivit kallade i förväg innan godkännandet från 

BVC-sjuksköterskorna var klart. I detta fall informerades föräldrarna på mottagningen av 

BVC-sjuksköterskan innan själva besöket, oftast i väntrummet. Om föräldrarna ville delta 

närvarade en av författarna vid vaccinationsbesöket. 

 

I Uppsala var även barnen redan kallade till vaccinationsbesöket innan författarna visste vilka 

barnavårdscentraler som ville delta. Författaren som skulle närvara vid vaccinationsbesöken i 

Uppsala ringde föräldrarna till barnen en vecka innan besöket för att fråga föräldrarna om 

deltagande i studien. Informationsbladet som fanns tillgängligt för BVC-sjuksköterskorna vid 

telefonbokning användes även här som stöd (se bilaga 3). De föräldrar som inte kunde nås via 

telefon tillfrågades om deltagande av författaren i väntrummet strax före besöket.  

 

Föräldrarna från både Uppsala och Stockholm fick information om att det var frivilligt att 

vara med och att deras uppgifter skulle behandlas anonymt. Ett slutgiltigt godkännande 

gjordes av föräldrarna och BVC-sjuksköterskorna i samband med besöket och en ifylld enkät. 

 

Vid vaccinationsbesöket närvarade en av författarna som mätte barnets skriktid i samband 

med vaccinationen. Enkäterna delades ut direkt efter genomförd vaccination, både till 

medföljande förälder och till den BVC-sjuksköterska som var ansvarig för vaccinationen. I 

Stockholm fick båda parter fylla i enkäten innan de lämnade vaccinationsrummet. I Uppsala 

fick BVC-sjuksköterskan fylla i enkäten i vaccinationsrummet medan föräldrarna fick fylla i 

enkäten i väntrummet direkt efter vaccinationen och sedan lämna enkäten i en svarslåda. 

Enkäterna och mätningarna kodades och behandlades konfidentiellt. 

 

Etiska överväganden 

Inga randomiseringar av deltagarna har förekommit i denna studie. Eftersom forskning saknas 

kring vilken vaccinationsteknik som är att föredra, hade det varit oetiskt att låta slumpen 

avgöra vilka barn som skulle få dubbelvaccinering respektive en spruta i taget. Genom att 
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förlägga studien till två län som redan använder respektive vaccinationsteknik i sin dagliga 

verksamhet, fick författarna ett utmärkt tillfälle att observera dessa två metoder. Inga barn har 

utsatts för någon annan metod än den som ändå skulle tillämpas vid den planerade 

vaccineringen. 

 

Då barnen som skulle ingå i denna studie inte kunde medge sitt samtycke själva, tillfrågades 

barnens vårdnadshavare om deltagande i studien. De informerades också om att de fick tacka 

nej till deltagande, vilket även förespråkas av Polit och Beck (2008). En annan etisk aspekt 

var att studien inte skulle bli en belastning för personalen som arbetar på BVC. Därför utgick 

studien redan utifrån befintliga rutiner. 

 

Bearbetning och analys 

Inhämtad rådata matades in i datorprogrammet Excel och en ytterligare kontroll utfördes för 

att säkerställa att all data var korrekt införd. Frekvenstabeller skapades sedan för de 

kvalitativa variablerna. För kvantitativa variabler beräknades medelvärde och 

standardavvikelse med hjälp av Excel. Med hjälp av det statistiska programmet SPSS 

analyserades sedan skriktiden och VAS uppskattningen genom T-test. För att jämföra VAS-

skattningen mellan föräldrar och BVC-sjuksköterskor utfördes ett paired samle test. Icke 

parametriska data i denna studie, föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av 

vaccinationstillfället, analyseras med Chitvåtest.  
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RESULTAT 

Bakgrundsvariabler 

Totalt deltog 26 pojkar och 24 flickor i studien (se tabell 1). Majoriteten av deltagande 

föräldrar var mödrar. Vad gäller förstagångsförälder eller flergångsförälder var fördelningen 

mer jämn (se tabell 2). Dock förelåg ett internt bortfall med sex svar på denna fråga, fem ifrån 

Stockholm och ett ifrån Uppsala.  

 

Tio BVC-sjuksköterskor deltog totalt i studien, deras arbetslivserfarenhet inom BVC-

verksamheten varierade från en vecka till 36 år. Medellängden på arbetslivserfarenheten var 

8,45 år och medianen 3,75 år. 

 

De vanligaste distraktionsteknikerna som uppmärksammades under denna studie var 

förälderns avledande kommunikation med barnet, leksaker samt napp. Ingen farmakologisk 

smärtbehandling som glukoslösning eller EMLA-kräm användes i de observerade fallen.   

 

Tabell 1. Könsfördelning respektive åldersfördelning på barnen i studien. 

Barn Stockholm Uppsala Totalt 

Pojke 

Flicka 

12 

13 

14 

11 

26 

24 

3 månader 

5-6 månader 

12 månader 

6 

10 

9 

0 

7 

18 

6 

17 

27 

 

Tabell 2. Könsfördelning på föräldrarna samt föräldrarnas barnerfarenhet. 

Föräldrar Stockholm Uppsala Totalt 

Mor 

Far 

23 

2 

16 

9 

39 

11 

Förstagångsförälder 

Flergångsförälder 

9 

11 

10 

14 

19 

25 
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Föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av vaccinationsproceduren 

Figur 1 visar föräldrarnas upplevelser av vaccinationsproceduren. Endast 4 % av föräldrarna 

upplevde vaccinationsproceduren som stressig, fördelat jämnt på båda länen. Föräldrarna vars 

barn fick en spruta i taget upplevde proceduren jobbig men nödvändig i högre grad än de som 

dubbelvaccinerades (p=0,00002). Föräldrar till barn som fick båda sprutorna samtidigt 

upplevde proceduren trygg i högre grad än de som fick en spruta i taget (p=0,00007). 

Upplevelserna effektivt (p=0,08) och snabbt (p=0,14) visar ingen signifikant skillnad. 

 

Figur 2 visar BVC-sjuksköterskornas upplevelser av vaccinationsproceduren. De flesta BVC-

sjuksköterskor angav att deras vaccinationsteknik tog lite tid (p=0,384). De BVC-

sjuksköterskor som dubbelvaccinerade angav i högre grad att vaccinationsproceduren var 

snabb (p=0,00007) och effektiv (p=0,0004) jämfört med de sjuksköterskor som vaccinerade 

med den andra tekniken. De BVC-sjuksköterskor som vaccinerade med en spruta i taget ansåg 

att denna teknik var trygg (p=0,005) och tog lite resurser (p=0,002) i högre grad än de som 

dubbelvaccinerade.  

 

Både föräldrar och BVC-sjuksköterskor tillfrågades om vilken vaccinationsteknik de tror vara 

bäst för barnet. Av alla föräldrar som deltog i studien önskade 66 % dubbelvaccinering. 

Endast 14 % av föräldrarna föredrog att sprutorna skulle ges en i taget. Slutligen uppgav 20 % 

att de inte visste vilket som var bäst för deras barn. Alla BVC-sjuksköterskor (100 %) som 

använde sig av vaccinationstekniken dubbelvaccinering ansåg att det var den bästa tekniken 

för barnen. Majoriteten av BVC-sjuksköterskorna (92 %) som använde sig av 

vaccinationstekniken en spruta i taget föredrog denna teknik.  
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Figur 1. Föräldrars upplevelse av vaccinationsproceduren, en spruta i taget respektive 

dubbelvaccinering. *ns=not significant 

 

 

Figur 2. BVC-sjuksköterskornas upplevelse av vaccinationsproceduren, en spruta i taget 

respektive dubbelvaccinering. *ns=not significant 
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Föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av barns smärta 

Medelvärdet för smärtskattningen av föräldrarna till barn som vaccinerades med en spruta i 

taget var 5,03, medan värdet för föräldrar till barn som dubbelvaccinerades var 3,36 (se tabell 

3). Barn som dubbelvaccinerades uppfattades av föräldrarna ha mindre ont (t= 2,410 p= 

0,020). Därmed förkastas nollhypotesen. 

 

Medelvärdet för BVC-sjuksköterskornas VAS-skattning av de barn som fick en spruta i taget 

var 5,38 och de som fick dubbelvaccinering 4,0 (se tabell 4). Även här finns en signifikant 

skillnad (t= 2,214 p= 0,032) där barnen som fick dubbelvaccinering upplevdes ha mindre ont 

uppskattat av BVC-sjuksköterskorna. Nollhypotesen förkastas. 

 

Föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av barnets smärta visade inga signifikanta 

skillnader utan hade istället relativt god överensstämmelse (t= 1,267 p= 0,211). Inte heller när 

dessa delades upp i respektive län kunde någon signifikant skillnad påvisas (Stockholm p= 

0,617 Uppsala p= 0,216). 

 

Tabell 3. Föräldrarnas VAS-skattning 

Föräldrar Antal Medelvärde Variationsvidd 

En spruta i taget 

Dubbelvaccinering 

25 

25 

5,03* 

3,36* 

0,4 - 9,4 

0,3 – 8,3 

*p=0,020 

 

Tabell 4. BVC-sjuksköterskornas VAS-skattning 

BVC-sjuksköterskor Antal Medelvärde Variationsvidd 

En spruta i taget 

Dubbelvaccinering 

5 

5 

5,38** 

4,0** 

2,0 – 8,9 

0,3 – 7,8 

**p=0,032 
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Skillnader i skriktid 

Alla barn i denna studie skrek/grät i samband med vaccinationen, där sprutorna gavs en efter 

en var det dock två barn som inte skrek/grät alls efter första sprutan. Skriktiden hos de barn 

som fick sprutorna en i taget var generellt längre än hos de barn som fick sprutorna samtidigt 

(se tabell 5). Två extremvärden på skriktid registrerades i de fall då barnen fick en spruta i 

taget, vilket kan ha påverkat medelvärdet. I tabell 6 illustreras fördelningen då extremvärdena 

uteslutits. Skriktiden visade en skillnad men dock inte signifikant mellan de olika 

vaccinationsteknikerna (t= 2,006 p= 0,051).  

 

Tabell 5. Skriktid i sekunder inklusive extremvärden. Tabellen anger medelvärdet för första 

respektive andra sprutan samt den totala skriktiden för de båda sprutorna. 

Skriktid Antal Medelvärde (sekunder) Variationsvidd 

(sekunder) för båda sprutorna 1:a 2:a Båda sprutorna 

En spruta i taget 

Dubbelvaccinering 

25 

25 

17,22 

- 

33,45 

- 

50,67 

32,62 

12,59 – 186,29 

4,68 – 83,72 

 

Tabell 6. Skriktid i sekunder exklusive extremvärden. Tabellen anger medelvärdet för första 

respektive andra sprutan samt den totala skriktiden för de båda sprutorna. 

Skriktid Antal Medelvärde (sekunder) Variationsvidd 

(sekunder) för båda sprutorna 1:a 2:a Båda sprutorna 

En spruta i taget 

Dubbelvaccinering 

23 

25 

17,47 

- 

22,92 

- 

42,93 

32,62 

12,59 – 73,44 

4,68 – 83,72 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

Studiens resultat visade att det fanns skillnader mellan de olika vaccinationsteknikerna när det 

gäller både föräldrarnas och BVC-sjuksköterskornas upplevelser av vaccinationsproceduren. 

Exempelvis upplevde föräldrarna till de barn som fick en spruta i taget vaccinationen som 

jobbigare, medan föräldrarna till de barn som fick dubbelvaccinering upplevde 

vaccinationsbesöket som mer tryggt. Majoriteten av föräldrarna föredrog att sprutorna skulle 

ges samtidigt medan BVC-sjuksköterskorna hade en mer skild uppfattning. Barnen som fick 

sprutorna samtidigt hade i genomsnitt en kortare uppmätt skriktid även när de två 

extremvärdena från de observerade fallen med en spruta i taget uteslöts. Både föräldrar och 

BVC-sjuksköterskor där barnen fick dubbelvaccinering VAS-skattade lägre värden än hos de 

barn som fick sprutorna efter varandra. Samtliga föräldrar och BVC-sjuksköterskor var 

överens om barnens smärtnivå, det förelåg därmed ingen signifikant skillnad när dessa 

jämfördes. 

 

Resultatdiskussion 

Att föräldrarna till barn som fick sprutorna en efter en upplevde att vaccinationsproceduren 

var jobbig kan bero på att deras barn utsattes för två stick efter varandra. Vilket troligen 

medförde att smärtexponeringen pågick under en längre tid. Efter debattinlägget i Vårdfokus 

(2010) där tre BVC-sjuksköterskor ansåg att dubbelvaccinering var ett övergrepp blev 

författarna till denna studie förvånade att inte fler föräldrar till barn som fick 

dubbelvaccinering upplevde vaccinationen som jobbig.  

 

Anledningen till att föräldrarna till de barn som fick sprutorna samtidigt upplevde 

vaccinationsproceduren som trygg kan bero på att en av vaccinatörerna var läkare. Det kan 

vara så att en läkare kan uppfattas inge ett större förtroende än en sjuksköterska beroende på 

deras ställning och kompetens. Däremot upplevde BVC-sjuksköterskorna som vaccinerade en 

i taget att vaccinationen kändes mer trygg än de sjuksköterskor som gav sprutorna samtidigt. 

En förklaring till det skulle kunna vara att de själva utför hela proceduren och upplever sig ha 

kontroll över situationen. De BVC-sjuksköterskor som dubbelvaccinerade tyckte däremot att 

det gick snabbt i större utsträckning, vilket möjligen skulle kunna inskränka känslan av 

trygghet. Kan det vara så att BVC-sjuksköterskorna som använder sig av dubbelvaccinering i 

vissa fall tycker att det går för snabbt?  
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BVC-sjuksköterskorna som gav sprutorna en i taget ansåg att deras vaccinationsteknik tog lite 

resurser. Detta beror troligen på att de inte behöver ta tid att hämta en kollega för att ge den 

andra sprutan. Dock uppfattade BVC-sjuksköterskorna som gav sprutorna samtidigt att 

vaccinationsproceduren tog lite tid och att det gick snabbt trots att den vaccinationstekniken 

kräver mer resurser i form av en extra medarbetare. I de observerade fallen av 

dubbelvaccinering skedde vaccinationerna i samband med ett läkarbesök där läkaren var en av 

vaccinatörerna, detta innebär att problematiken med att hitta en tillgänglig kollega undviks. 

BVC-sjuksköterskorna föredrog sin egen vaccinationsteknik vilket också är förväntat då ett 

inarbetat arbetssätt ofta upplevs som det rätta. 

 

BVC-sjuksköterskornas arbetserfarenhet hade en stor spridning vilket möjligen kan ha 

påverkat resultatet. Denna spridning kan vara bra ur flera synpunkter då de med kort 

arbetslivserfarenhet kan ha en mer objektiv syn på sitt arbetssätt, vara mer öppna för 

förändring och kan ha nya tankar samtidigt som de med lång arbetslivserfarenhet kan bidra 

med en bred kunskap och erfarenhet kring omvårdnaden av barn. En annan möjlig påverkan 

kan vara att de med kort erfarenhet av att vaccinera barn eventuellt kan förmedla osäkerhet till 

föräldrarna. Osäkerheten kan även påverka dem själva genom ett dåligt självförtroende inför 

uppgiften.  

 

Föräldrarna till barn som dubbelvaccinerades rapporterade att de var mer nöjda med den 

vaccinationsteknik som användes då ingen i studien ville att sprutorna skulle ges en efter en. 

Majoriteten av föräldrarna till de barn som fick sprutorna efter varandra tycktes föredra 

dubbelvaccinering vilket möjligen skulle kunna bero på att de upplevde 

vaccinationsproceduren som jobbig men nödvändig. Deras barn grät även i större utsträckning 

i jämförelse med barnen som dubbelvaccinerades, vilket kan bero på att proceduren blir 

utdragen. Dessa faktorer kan vara en bidragande orsak till att många av föräldrarna önskade 

att deras barn skulle vaccineras med dubbelvaccinering i stället för att sprutorna skulle ges en 

efter en. Resultatet att föräldrarna föredrar att sprutorna ges samtidigt överensstämmer med 

studieresultatet av Horn och McCarthy (1999). 

 

Föräldrarna och BVC-sjuksköterskorna där dubbelvaccinering användes skattade mindre 

smärta hos barnen än hos de barn som fick sprutorna efter varandra. Även skriktiderna var 

kortare hos de som fick sprutorna samtidigt. Det var fler tremånadersbarn som deltog i studien 
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som fick sprutorna en i taget, kan det vara så att mindre barn gråter mer? Eller är det så att lite 

äldre barn är lättare att avleda och därmed slutar gråta snabbare? Skriktiden kan också 

påverka föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av barnets smärta. Detta kan vara en 

anledning till att barnen som fick en spruta i taget upplevdes ha mer ont. Dessa resultat kan 

tänkas ge ett stöd till att dubbelvaccinering är en bättre vaccinationsteknik utifrån barnets 

smärtupplevelse. Dock bör man ta i beaktande att slumpen kan ha inverkat då materialet är 

litet, därmed skall försiktighet gällande generaliseringar av resultatet tas. Föräldrarna och 

BVC-sjuksköterskorna skattade barnets smärta likvärdigt, vilket författarna anser vara positivt 

och förhoppningsvis ger en mer samlad och trovärdig bild av barnets smärta. BVC-

sjuksköterskorna skattade barnets smärta högre än föräldrarna vilket inte kan bekräftas från 

tidigare studier av Bertilsson och Sjöström (2005) och Jylli (2009).  

 

Två av barnen som fick vaccinationssprutorna en i taget skrek inte alls efter första sticket. Vid 

en närmare genomgång visade det sig att barnen som fick sprutorna efter varandra skrek 

betydligt kortare tid efter första sprutan, vilket troligen beror på att vaccinationen mot DTP-

polio-Hib gavs först vilken gör minst ont. Detta arbetssätt, att ge den minst smärtsamma 

vaccinationen först, överensstämmer med rekommendationerna från studien av Taddio et al. 

(2012).  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att konstruera en egen enkät då det inte gick att hitta en redan existerande 

och validerad enkät som behandlade de valda frågeställningarna. I framtagandet av enkäten 

lade författarna stor vikt vid att göra den lättöverskådlig och lätt att fylla i, då mycket text kan 

göra att deltagarna avstår från att medverka i studien. I och med detta utelämnades flera 

bakgrundsvariabler som skulle kunna påverka resultatet. På grund av tidsramen ansågs 

enkäten vara rimlig då den uppfyller studiens syfte. För framtida forskning inom området bör 

en mer omfattande enkät utformas där fler bakgrundsvariabler ingår. 

 

Innan studien började genomförde författarna en pilotstudie för att validera enkäten och 

därefter utfördes vissa förändringar. Trots att författarna förtydligade med hjälp av fetstil att 

ett lodrätt sträck skulle göras på VAS-skalan gjorde ett flertal deltagare ett kryss. Författarna 

löste detta genom att göra ett lodrätt streck i kryssets mittpunkt utifrån vilket mätningen sedan 

gjordes. Denna lösning kan ge osäkra mätvärden, men då avvikelsen var marginell togs de 

ändå med i beräkningen. Ett fåtal deltagare markerade även med ett vågrätt streck, i dessa fall 
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bestämde sig författarna för att göra ett lodrätt streck vid slutet av det vågräta strecket. I 

framtiden bör detta tas i beaktande och förslagsvis föregå mätningen med ett exempel som 

illustrerar hur en VAS-skattning bör fyllas i. 

 

En brist i studien kan vara att författarna på förhand inte bestämt om var och när föräldrarna 

skulle fylla i enkäten. Föräldrarna vid dubbelvaccinering fick fylla i enkäten i väntrummet 

efter vaccinationsproceduren vilket kan upplevas som mindre stressande. Medan föräldrarna 

till barn som fick sprutorna en i taget fyllde i enkäten direkt efteråt i besöksrummet. Detta kan 

ha medfört stress för de föräldrar vars barn fick sprutorna efter varandra. En antydan till detta 

visar sig i och med att dessa föräldrar i större utsträckning endast valde ett alternativ i 

flervalsfrågan.  

 

Det var ofta samma sjuksköterskor till de båda vaccinationsteknikerna som fyllde i flera 

enkäter vilket gör att svaren eventuellt blev onyanserade. Orsaken till detta är att studien 

bygger på ett litet deltagarurval. I och med att samma BVC-sjuksköterska fyllde i flera 

enkäter resulterade det i att två av tre frågor nästan alltid gav samma svar. För liknande 

framtida studier skulle det vara önskvärt att ha med fler BVC-verksamheter med olika 

sjuksköterskor för att få en större spridning bland deltagarna.  

 

För att undvika ett externt bortfall planerade författarna att närvara vid fler än 25 besök 

vardera. Detta visade sig vara lyckosamt då flera barn uteblev eller var sjuka och därmed inte 

kunde få sina sprutor. Enstaka interna bortfall förekom i enkäterna, den vanligaste frågan som 

inte besvarades var frågan om de var första eller flergångsföräldrar. Därmed jämfördes inte 

förstagångsföräldrar respektive flergångsföräldrar med varandra eftersom resultatet då hade 

blivit missvisande. Då frågeställningarna inte tog hänsyn till om upplevelserna skilde sig åt 

mellan föräldrarnas tidigare erfarenhet av barn eller inte ansåg författarna att detta inte var 

någon större brist i studien. Dock kan detta vara intressant att studera i framtiden.    

 

För att författarna skulle vara samstämmiga i mätningen av skriktiden utfördes testmätningar i 

pilotstudien vilket var väsentligt då författarna inte skulle närvara vid samma 

vaccinationstillfällen. Anledningen till att en betydlig skillnad uppstod mellan skriktiderna 

vad gäller de olika vaccinationsteknikerna kan vara att barnen som fick en spruta i taget blev 

stuckna två gånger. Detta gjorde att skriktiden där uppmättes vid två olika tillfällen, vilka 

sedan lades ihop till totaltid, medan författaren som observerade barnen som fick 
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dubbelvaccinering endast mätte skriktiden vid ett tillfälle. Författarna hade i förväg bestämt 

att endast mäta skriktiden direkt efter sprutan tills att de slutade skrika och om de sedan 

började gråta igen skulle denna tid inte mätas. Detta kan ses som en begränsning då barnen i 

ett flertal observerade fall började skrika/gråta igen. Vid en framtida studie kan möjligen en 

total skriktid trots eventuell paus tas i beaktande. 

 

En av studiens större brister är att urvalet är litet och därför inte går att generalisera. 

Författarna anser att användningen av tillgänglighetsurval var en brist men eftersom det 

förelåg en begränsad tid för insamlandet av data valdes ändå detta förfarande. Om författarna 

hade valt att endast studera en åldersgrupp hade ett mer generaliseringsbart resultat möjligen 

uppnåtts. Då barnen som fick sprutorna samtidigt vaccinerades på löpande band i samband 

med ett läkarbesök valde författaren att närvara under dessa dagar. Då det inte fanns några 

barn som skulle dubbelvaccineras med sina första sprutor under dessa dagar deltog inga 

tremånadersbarn. Därmed medverkade endast barn som var sex och 12 månader från Uppsala 

medan alla tre åldersgrupperna fanns med från Stockholm. 

 

Förslag till vidare forskning 

Studien skulle behöva upprepas med ett större urval för att resultaten skall kunna 

generaliseras. Även större hänsyn till fler bakgrundsvariabler skulle behöva tas i beaktande i 

en eventuellt upprepad studie. Det skulle också vara intressant att studera frågeställningarna i 

denna studie utifrån ett kvalitativt perspektiv. För att ytterligare ge en framtida studie mer 

trovärdighet skulle smärtupplevelsen hos barn även kunna mätas objektivt i form av 

exempelvis puls och blodtrycksmätning samt kortisolhalter i blodet. Även andra 

smärtskattningsskalor kan tänkas användas. 

 

Praktisk betydelse 

Genom jämförelsen av dessa två vaccinationstekniker som redan används i praktiken anser 

författarna att denna studie bidrar till ett kunskapsunderlag för vilken metod som är att föredra 

utifrån barnets, förälderns respektive BVC-sjuksköterskans perspektiv. Förhoppningen är att 

denna studie kan ligga till grund för ytterligare forskning inom ämnet, vilket författarna anser 

vara nödvändigt och då förslagsvis med en större urvalspopulation. 
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Slutsats 

Resultatet av denna studie visade att barn som fick dubbelvaccinering upplevdes ha mindre 

ont när deras smärta skattades av både föräldrar och BVC-sjuksköterskor. Barn som fick 

sprutorna samtidigt skrek/grät generellt kortare tid än de barn som fick en spruta i taget, 

skillnaden visade dock ingen signifikans. Flertalat föräldrar i denna studie föredrog 

dubbelvaccinering. 

 

Slutord 

Ett stort tack till vår handledare Margaretha Magnusson som hjälpt till under arbetes gång. Vi 

vill även tacka Thomas Wallby för all hjälp med att förstå statistiken och analysen i SPSS.  



24 

 

REFERENSER 

Abdel Razek, A., & Az El-Dein, N. (2008). Effect of breast-feeding on pain relief during 

infant immunization injections. International Journal of Nursing Practice. 15(2), 99-104. 

 

Ball, T. M., Shapiro, D. E., Monheim, C. J., & Weydert, J. A. (2003). A pilot study of the use 

of guided imaginary for the treatment of recurrent abdominal pain in children. Clinical 

Pediatrics. 42(6), 527-532. 

  

Bertilsson, S. & Sjöström, B. (2005). Bedömning av smärta hos barn – en review. Vård i 

Norden. 25(3), 13-18. 

  

Boivin, J-M., Poupon-Lemarquis, L., Iraqi, W., Fay, R., Schmitt, C., & Rossignol, R. (2008). 

A multifactorial strategy of pain management is associated with less pain in scheduled 

vaccination of children. A study realized by family practitioners in 239 children aged 4-12 

years old. Family Practice, 25(6), 423-429. 

  

Bruce, E. (2009). Management of painful procedures. A. Twycross., S J. Dowden & E. Bruce 

(Eds.), Managing pain in children: a clinical guide (ss. 201-219). United Kingdom: Wiley-

Blackwell. 

 

Bustos, T., Jaaniste, T., Salman, K., & Champion, G. D. (2008). Evaluation of a brief parent 

intervention teaching coping-promoting behavior for the infant immunization context. 

Behavior Modification. 32(4), 450-467. 

 

Chambers, C. T., Taddio, A., Uman, L. S., & McMurtry, C. M. (2009). Psychological 

interventions for reducing pain and distress during routine childhood immunizations: a 

systematic review. Clinical Therapeutics. 31(supplement B), 77-103. 

 

Cohen, L. L., Bernard, R. S., McClellan, C. B., & Maclaren, J, E. (2005). Assessing medical 

room behavior during infants' painful procedures: the measure of adult and infant soothing 

and distress (MAISD). Children's Health Care, 34(2), 81-94. 

 



25 

 

Cohen, L. C., MacLaren, J. E., Fortson, B. L., Friedman, A., Demore, M., Lim, C. S., et al. 

(2006). Randomized clinical trial of distraction for infant immunization pain. Pain. 125(1-2), 

165-171. 

  

Dahlquist, L., Busby, S., Slifer, K., Tucker, C., Eischen, S., Hilley, L., et al. (2002). 

Distraction for children of different ages who undergo repeated needle sticks. Journal of 

Pediatric Oncology Nursing. 19(22), 22-34. 

 

Dilli, D., Kücük, I. G., & Dallar, Y. (2009). Interventions to reduce pain during vaccination in 

infancy. The Journal of Pediatrics. 154(3), 385-390. 

  

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Hanson, D., Hall, W., Mills, L. L., Au, S., Bhagat, R., Hernandez, M., et al. (2010). 

Comparison of distress and pain in infants randomized to groups receiving standard versus 

multiple immunizations. Infant Behavior and Development. 33(3), 289-296. 

 

Hedén, L., Von Essen, L., & Ljungman, G. (2009). Randomized interventions for needle 

procedures in children with cancer. European Journal of Cancer Care. 18(4), 358-363. 

 

Horn, M. I. & McCarthy, A. M. (1999). Children's responses to sequential versus 

simultaneous immunization injections. Journal of Pediatric Health Care. 13(1), 18-23. 

 

Ipp, M., Taddio, A., Sam, J., Goldbach, M., & Parkin, P. C. (2007). Vaccine-related pain: 

randomised controlled trial of two injection techniques. Archives of Disease in Childhood. 

92(12), 1105-1108. 

 

Jacobson, R. M., Swan, A., Adegbenro, A., Ludington, S. L., Wollan, P. C., & Poland, G. A. 

(2001). Making vaccines more acceptable – methods to prevent and minimize pain and other 

common adverse advents associated with vaccines. Vaccine. 19(17-19), 2418-2427. 

 

Jylli, L. (2009). Smärta. M. Edwinson Månsson & K. Enskär (Red.), Pediatrisk vård och 

specifik omvårdnad (ss 97-112). Lund: Studentlitteratur. 



26 

 

  

Jylli, L. (2001). Smärtbedömning och skattning. G. L. Olsson & L. Jylli (Red.), Smärta hos 

barn och ungdomar (ss 119-140). Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, B. A. (2001). Smärtsinnets biologiska utveckling. G. L. Olsson & L. Jylli (Red.), 

Smärta hos barn och ungdomar (ss 51-66 ). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindh, V., Wiklund, U., Blomquist, H. K. & Håkansson, S. (2003). EMLA cream and oral 

glucose for immunization pain in 3 month-old infants. Pain. 104(1-2), 381-388. 

 

Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E., & Sundelin, C. (2009). Barnhälsovård – att 

främja barns hälsa. Stockholm: Liber. 

  

Manimala, M. R., Blount, R. L., & Cohen, L. L. (2000). The effects of parental reassurance 

versus distraction on child distress and coping during immunizations. Children's Health Care. 

29(3), 161-177. 

  

Megel, M. E., Heser, R., & Matthews, K. (2002). Parent's assistance to children having 

immunizations. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing. 25(3), 151-165. 

  

Moscardino, U., Axia, G., & Altoé, G. (2006). The role of maternal depressed mood and 

behavioural soothing on infant response to routine vaccination. Acta Paediatrica. 95(12), 

1680-1684. 

  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Parvez, E., Stinson, J., Boon, H., Goldman, J., Shah, V., & Taddio, A. (2010). Mothers' beliefs 

about analgesia during childhood immunization. Paediatric Child Health. 15(5), 289-293. 

  

Plumridge, E., Goodyear-Smith, F., & Ross, J. (2009). Nurse and parent partnership during 

children's vaccinations: a conversation analysis. Journal of Advanced Nursing. 65(6), 1187-

1194. 

 



27 

 

Polit, D. & Beck C. T. (2008). Nursing research - Generating and assessing evidence for 

nursing practice (8th ed). Philidelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins 

 

Reis, E. C., Roth, E. K., Syphan, J. L., Tarbell, S. E., & Holubkov, R. (2003). Effective pain 

reduction for multiple immunization injections in young infants. Archives of Pediatrics & 

Adolescent Medicine. 157(11), 1115-1120. 

 

Schechter, N. L., Zempsky, W. T., Cohen, L. L., McGrath, P. J., & McMurtry, C. M. (2007). 

Pain reduction during pediatric immunizations: evidence-based review and recommendations. 

Pediatrics. 119(5), 1184-1198. 

 

SOSFS 2006:22. Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

  

Taddio, A., Appleton, M., Bortrlussi, R., Chambers, C., Dubey, V., Halperin, S., et al. (2010). 

Reducing the pain of childhood vaccination: an evidence-based clinical practice guideline. 

Canadian Medical Association Journal. 182(18), E843-E855. 

 

Taddio, A., Hogan, M-E., Gerges, S., Girgis, A., Moyer, P., Wang, L., et al. (2012). Addressing 

parental concerns about pain during childhood vaccination: is there enough time to include 

pain management in the ambulatory setting? The Clinical Journal of Pain. 28(3), 238-242. 

 

Taddio, A., Ilersich, Ipp, M., Kikuta, A., & Shah, V. (2009). Physical interventions and 

injectrion techniques for reducing injection pain during routine childhood immunizations: 

systematic review of randomized controlled trials and quasi-randomized controlled trials. 

Clinical Therapeutics. 31(supplement B), 48-76. 

 

Taddio, A., O'Brien, L., Ipp, M., Stephens, D., Goldbach, M., & Koren, G. (2009). Reliability 

and validity of observer ratings of pain using the visual analog scale (VAS) in infants 

undergoing immunization injections. Pain. 147(1-3), 141-146. 

 

Thyr, M., Sundholm, A., Teeland, L., & Rahm, V-A. (2007). Oral glucose as an analgesic to 

reduce infant distress following immunization at the age of 3, 5 and 12 months. Acta 

Paediatrica. 96(2), 233-236. 



28 

 

 

Vårdfokus. (2010). Hur kunde ni publicera vårdbilden? Hämtad från Vårdfokus, 15 april 

2012: https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2010/Nr-12-2010-12/Hur-kunde-ni-

publicera-vardbilden/ 

 

Wallace, D. P., Allen, K. D., Lacroix, A. E., & Pitner, S. L. (2010). The ”cough trick”: a brief 

strategy to manage pediatric pain from immunization injections. Pediatrics. 125(2), 367-373. 

  

Zhou, H., Roberts, P. & Horgan, L. (2008). Association between self-report pain ratings of 

child and parent, child and nurse and parent and nurse dyads: meta-analysis. Journal of 

Advanced Nursing. 63(4), 334-342. 

 

 

 

 

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2010/Nr-12-2010-12/Hur-kunde-ni-publicera-vardbilden/
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2010/Nr-12-2010-12/Hur-kunde-ni-publicera-vardbilden/


Bilaga 1 

KOD: 

 

Enkät till förälder 
 

Barnets ålder:________mån                Kön: □ Pojke  □ Flicka       

Besvarande förälder: □ Mor  □ Far      Första gångsförälder □   Fler gångsförälder □ 

Barnets vaccinationsdos:  □ 1:a       □ 2:a       □ 3:e       

 

 

I samband med vaccinationen, hur ont upplevde du att ditt barn hade? Märk ut med ett lodrätt 

streck på linjen nedan, ytterpunkterna går från ingen smärta till värsta tänkbara smärta: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hur upplevde du vaccinationstillfället? (flera alternativ möjliga) 

□ Jobbigt men nödvändigt □ Tryggt 

□ Effektivt □ Snabbt 

□ Stressigt 

□  Annat:_______________ 

 

 

Vilken vaccinationsteknik tror du är bäst för ditt barn? 

□ Att sprutorna ges samtidigt? 

□ Att sprutorna ges en i taget efter varandra? 

□ Vet ej 

 

 

 

 

 

Ingen  

smärta 

Värsta  

tänkbara 

smärta 

Ingen  

smärta 



Bilaga 2 

KOD: 

 

Enkät till BVC-sjuksköterskan 

 

Vaccinatör Pneumokocker: □ BVC-Sjuksköterska □ Läkare 

Vaccinatör DTP + polio + Hib: □ BVC-Sjuksköterska □ Läkare 

Använd vaccinationsteknik:          □ Dubbelvaccinering        □ En spruta i taget   

 

 

I samband med vaccinationen hur ont upplevde du att barnet hade? Märk ut med ett lodrätt 

streck på linjen nedan, ytterpunkterna går från ingen smärta till värsta tänkbara smärta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur upplevde du vaccinationstillfället utifrån den vaccinationsteknik som användes? 

(flera alternativ möjliga) 

□ Tar mycket tid              □ Tar lite tid 

□ Tar mycket resurser  □ Tar lite resurser 

□ Stressigt  □ Tryggt 

□ Snabbt  □ Jobbigt men nödvändigt 

□ Effektivt                                    □ Annat:________________ 

 

 

Vilken vaccinationsteknik tror du är bäst att använda sig utav på barn som ska ha två sprutor? 

□ Att sprutorna ges samtidigt? 

□ Att sprutorna ges en i taget efter varandra? 

□ Båda sätten är likvärdiga. 

 

Ingen  

smärta 

Värsta  

tänkbara 

smärta 

Ingen  

smärta 



Bilaga 3 

 

Information vid telefonbokning 
 

Information till föräldrar vid bokning av vaccinering vid 3 månader, 5-6 månader samt 12 

månader 

 

 Två distriktssköterskestuderande från Uppsala Universitet genomför ett examensarbete 

om vaccinationsteknik och söker deltagare till studien. De önskar studera om det finns 

några skillnader mellan föräldrars och BVC-sjuksköterskors upplevelse av 

vaccinationstillfället samt barns upplevelse av smärta i form av skriktid vid två typer 

av vaccinationstekniker som används i landet; dubbelvaccinering respektive en 

injektion i taget när barnet ska ha två sprutor vid samma vaccinationstillfälle. Ditt barn 

kommer att vaccineras som vi brukar vaccinera. 

 

 En utav studenterna kommer att vara med vid vaccinationstillfället för att dela ut en 

enkät som besvaras på plats, de kommer även observera om ditt barn gråter i samband 

med vaccinationen. 

 

 Vi undrar nu om ni kan tänka er att delta? Det är naturligtvis frivilligt och innebär 

alltså ingen förändring av ert vaccinationsbesök. 

 

Tack för ert samarbete, vid frågor kan ni kontakta: 

 

Distriktssköterskestuderande: 

Jannica Brännström                                        Susanna Claesson 

Leg. sjuksköterska                                           Leg. sjuksköterska 

jannica.brannstrom@gmail.com                     susanna.claesson@gmail.com 

 

Handledare: 

Margaretha Magnusson 

MD. Vårdutvecklare vid barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala 

margaretha.magnusson@akademiska.se 
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Bilaga 4a 

 

Informationsbrev 
 

Bästa förälder, 

 

Ditt barn kallas den_____________för_________________________________________  

I samband med denna önskar två distriktssköterskestuderande att göra en studie där ni nu 

tillfrågas om ert deltagande, se nedan för mer information. 

 

Under det första levnadsåret får barn i Sverige i enlighet med det svenska 

vaccinationsprogrammet två sprutor under samma besök vid tre tillfällen. I dag förekommer 

två olika tekniker för att ge dessa vaccinationer. Den ena kallas dubbelvaccinering barnet får 

då båda sprutorna exakt samtidigt i var sitt lår och den andra tekniken går ut på att BVC-

sjuksköterskan ger en spruta i taget efter varandra. Lite finns forskat kring upplevelser av 

dessa två vaccinationstekniker. 

 

Som examensarbete på distriktssköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet har vi valt att 

genomföra en studie som jämför dessa två vaccinationstekniker. Studien kommer att utföras 

som en icke-experimentell undersökning vilket innebär att vaccinationstillfället kommer att 

genomföras i enlighet med de riktlinjer som finns på din barnavårdscentral. Studien kommer 

att genomföras och redovisas som en uppsats under hösten 2012.  

 

Vid besöket kommer en enkät att delas ut till dig som förälder som täcker frågor kring 

upplevelser av vaccinationstillfället av ditt barn. En utav författarna kommer att delta vid 

vaccinationsbesöket för att dela ut enkäten samt observera om barnet skriker/gråter i samband 

med vaccinationen och i sådana fall registrera hur lång tid med ett tidtagarur. Studien kommer 

att genomföras i både Stockholms län och Uppsala län. 

 

Er medverkan i studien är naturligtvis frivillig, väljer ni att inte delta behöver ni inte redovisa 

något skäl för detta. Enkäten fylls i anonymt, inga namn eller personnummer kommer att 

registreras.  

 

Vid frågor kan ni kontakta:  

 

Distriktssköterskestuderande: 

 

Jannica Brännström                                            Susanna Claesson 

Leg. sjuksköterska                                                        Leg. sjuksköterska 

jannica.brannstrom@gmail.com                                  susanna.claesson@gmail.com 

 

Handledare: 

 

Margaretha Magnusson 

MD. Vårdutvecklare vid barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala 

margaretha.magnusson@akademiska.se 
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Bilaga 4b 

 

Informationsbrev 
 

Bästa BVC-sjuksköterska, 

 

Under det första levnadsåret får barn i Sverige i enlighet med det svenska 

vaccinationsprogrammet två sprutor under samma besök vid tre tillfällen. I dag förekommer 

två olika tekniker för att ge dessa vaccinationer. Den ena kallas dubbelvaccinering barnet får 

då båda sprutorna exakt samtidigt i var sitt lår och den andra tekniken går ut på att ni som 

BVC-sjuksköterska ger en spruta i taget efter varandra. Lite finns forskat kring upplevelser av 

dessa två vaccinationstekniker. 

 

Som examensarbete på distriktssköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet har vi valt att 

genomföra en studie som jämför dessa två vaccinationstekniker. Studien kommer att utföras 

som en icke-experimentell undersökning vilket innebär att vaccinationstillfället kommer att 

genomföras i enlighet med de riktlinjer som finns på din barnavårdscentral. Studien kommer 

att genomföras och redovisas som en uppsats under hösten 2012.  

 

Du har tackat ja till att medverka i studien och vi ber dig nu att informera och boka föräldrar 

för deltagande. Bokning av vaccinationsbesöket kan ske via telefonbokning eller via 

brevkallelse av dig som BVC-sjuksköterska. Sker bokning via telefon finns en information 

om vad som bör tas upp vid bokningen. Dessa föräldrar får då ett informationsbrev när de 

kommer på besöket. Sker bokning istället via brev skickas informationsbrevet med kallelsen. 

Föräldrarna får vid vaccinationstillfället ta ställning till deltagande. 

  

Vid besöket kommer en enkät att delas ut till dig som BVC-sjuksköterska men även en enkät 

till föräldrarna som täcker frågor kring upplevelser av vaccinationstillfället av barnet. En utav 

författarna kommer att delta vid vaccinationsbesöket för att dela ut enkäten samt observera 

om barnet skriker/gråter i samband med vaccinationen och i sådana fall registrera hur lång tid 

med ett tidtagarur. Studien kommer att genomföras i både Stockholms län och Uppsala län. 

 

Enkäten fylls i anonymt, inga namn eller personnummer kommer att registreras.  

 

Vidare information finns i projektplanen.  

 

Vid frågor kan ni kontakta:  

 

Distriktssköterskestuderande: 

 

Jannica Brännström                                            Susanna Claesson 

Leg. sjuksköterska                                                        Leg. sjuksköterska 

jannica.brannstrom@gmail.com                                  susanna.claesson@gmail.com 

 

Handledare: 

 

Margaretha Magnusson 

MD. Vårdutvecklare vid barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala 

margaretha.magnusson@akademiska.se

mailto:jannica.brannstrom@gmail.com
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Bilaga 5 

KOD: 

 

Protokoll för distriktssköterskestudenten 
 

BVC-sjuksköterskans arbetserfarenhet antal år: 

 

Dubbelvaccinering 

 

Skriktid/gråttid:____________________ 

 

Smärtlindring/Avledning:  

 

□ Glukos  □ EMLA-kräm 

□ Amning  □ Såpbubblor 

□ Sång  □ Musik 

□ Prat  □ Leksaker 

□ Annat:_______________ 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

En spruta i taget 

 

Vilken vaccination gavs först?  □ DTP + polio + Hib     □ Pneumokocker 

 

Skriktid/gråttid:_1:a___________2:a_________ Total skriktid:____________ 

 

Smärtlindring/Avledning:  

 

□ Glukos  □ EMLA-kräm 

□ Amning  □ Såpbubblor 

□ Sång  □ Musik 

□ Prat  □ Leksaker 

□ Annat:_______________ 

 

 


