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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Barnets upplevelse av den första vårdkontakten är av stor betydelse, 
eftersom smärtsamma ingrepp på barn kan medföra problem vid framtida 
sjukvårdsbesök och kan orsaka långvarig sjukvårdsrädsla. På BVC kan 
procedurrelaterad smärta förorsakas vid venprovtagning eller vaccination. Exempel 
på smärtlindringsmetoder vid procedurrelaterad smärta är amning, EMLA och 
distraktion. Syfte: Studiens syfte var att beskriva BVC-personalens upplevelser av 
små barns behov av smärtlindring vid vaccination och/eller venprovtagning samt de 
metoder som användes för smärtlindring. Metod: För att besvara vårt syfte gjorde vi 
bandinspelade, semistrukturerade intervjuer med 8 personer som arbetar inom BVC 
med små barn i åldern 3 månader, 1-2 år och 5-6 år. Analys: Intervjutexten 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 
Resultat: Vid analysen framkom följande fyra domäner: Upplevda behov av att 
smärtlindra barn vid vaccination och Metoder för smärtlindring av barn vid 
vaccination, Upplevda behov av att smärtlindra barn vid venprovtagning och Metoder 
för smärtlindring av barn vid venprovtagning. Det framkom vid analysen att det var få 
som upplevde behov av att smärtlindra små barn vid vaccination, däremot vid 
venprovtagning var upplevda behov att smärtlindra små barn större. Med barnets 
stigande ålder använder sig intervjupersonerna av flera olika metoder samtidigt, så 
som att distrahera eller att använda sig av leksaker. Diskussion: Resultatet jämförs 
med metoder för smärtlindring som har stöd i forskning. Redan använda metoders 
verkan bekräftas men förslag på ytterligare smärtlindringsmetoder ges. Med ökad 
spridning av redan befintlig kunskap, kan BVC- personal med sin lyhördhet bemöta 
och guida barnet på ett sätt som kan motverka och lindra procedurrelateradsmärta. 
 
 
Nyckelord: Smärtlindring, barn, procedurrelateradsmärta, vaccination, 
venprovtagning, innehållsanalys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Background: The child's experience of the first medical contact is extremely 
important, painful interventions on children can lead to problems in future medical 
visits and can even cause long-term fear of medical treatments. At the BVC 
procedure-related pain can for example be vein puncture or vaccination. There are 
principles of treatment of procedure-related pain such as nursing, EMLA and 
distraction, to name a few examples. The aim of this study was to describe the BVC 
staff's experiences of small children's need for pain relief at vaccination and / or vein 
puncture and the methods used for pain relief. Method: In order to answer our 
purpose, we audio taped semi-structured interviews with eight people working within 
BVC with small children in the age 3 months, 1-2 years and 5-6 years old.  
Analysis: Qualitative content analysis was chosen (Graneheim & Lundman, 2004). 
Results: The analysis revealed the following four domains: Perceived needs to 
relieve pain in children for vaccination, Methods of relief pain in children for 
vaccination, Perceived needs to relieve pain in children for vein puncture and 
Methods of relief pain in children for vein puncture. It emerged from the analysis that 
there were few who felt a need to relieve pain for small children at vaccination. At the 
other hand the experience of the need to relieve pain for small children at the vein 
puncture was greater. With the child´s increasing age several different methods are 
used at the same time, so as to distract or to use toys. Conclusion: In the discussion 
the results was compared with other studies. The discussion took place regarding the 
importance of pain-relieving small children at vaccination and vein puncture and the 
different methods that can be used and which finds support in research. With a 
greater spread of knowledge BVC staff can with their sensitiveness respond to and 
guide the child in a good way. 
 
 
Keyword: Pain relief, children, procedure related pain, vaccination, vein puncture, 
content analysis. 
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BAKGRUND 

Barnets och föräldrarnas upplevelse av den första vårdkontakten är av mycket stor 

betydelse för deras fortsatta relationer med och förtroende för vårdpersonalen och för 

sjukvården. Den sjukvårdande personalen ska i samarbete med föräldrarna 

säkerställa att barnets integritet inom hälso- och sjukvården inte kränks. Barn är 

känsliga för förändringar i omgivningen, därför är det väsentligt att barnets första 

möte med sjukvården blir så mjukt, tryggt och barnanpassat som möjligt. Det finns en 

klar tendens till att ju yngre barnen är desto mindre smärtlindring ges i samband med 

provtagning. Detta sker trots att det är välkänt att smärtsinnet är väl utvecklat vid 

födseln (Lindberg & Lagercrantz, 2008). Mycket tidigt i graviditeten utvecklas 

smärtreceptorer och nervfibrer hos barnet. Från graviditetsvecka 25 har barnet både 

ett hormonellt och fysiologiskt svar på smärtstimuli. Smärta tidigt i livet hos fullgångna 

barn kan ge en ökad smärtkänslighet vid senare smärtsamma procedurer som till 

exempel vaccinering. Ingrepp på barn som är smärtsamma kan vid framtida 

sjukvårdsbesök medföra problem och kan även orsaka långvarig sjukvårdsrädsla 

(Fredenberg, Vinge & Karling, 2011-2012). Inom vården inträffar det dagligen 

situationer där det finns en risk att individens integritet kränks, så när man arbetar 

med barn är det viktigt att man har detta i åtanke. Med integritet menas 

okränkbarhet, rätten att ha ett område som skyddas mot intrång, som är oberoende 

av såväl ålder, utveckling, förstånd och medvetandegrad. En människas integritet är 

sammankopplad med autonomi, det vill säga – rätten till att bestämma över sig själv. 

En persons autonomi varierar däremot med utveckling, förstånd, medvetandegrad 

samt ålder. När ett barn är sjukt är det föräldrarna och sjukvårdspersonal som 

skyddar barnets integritet och autonomi. När vi inte ger adekvat smärtlindring till 

barn, sviker vi vår uppgift som ”vikarierande autonomipersoner”. Vid planerade 

provtagningar eller undersökningar är det därför vårdpersonalens uppgift att se till att 

det görs under så smärtfria former som möjligt (Lindberg & Lagercrantz, 2008). Enligt 

Azize, Humphreys och Cattani (2011) finns det en mängd studier gjorda som visar att 

barns smärta var negligerad i slutet av 1970- talet och början av 1980- talet och att 

man fortfarande kan se att barns smärta är underbehandlad. Mathews (2011) menar 

att smärta är det som är det mest missförstådda, underdiagnostiserade och 

underbehandlade medicinska problemet när det gäller barn. 

Enligt Mathews (2011) upplever varje barn någon gång smärta och barn förnimmer 

smärta på olika sätt. Smärta kan upplevas såväl psykiskt som emotionellt. Varje 
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barns smärtupplevelse är individuell och smärtan har olika betydelse från barn till 

barn. Flera faktorer påverkar smärtupplevelsen så som ålder, kognition, kön, 

föregående smärtupplevelser, temperament, kulturella- familje- och situations 

faktorer (Mathews, 2011). Azize et al. (2011) påstår att beroende på olika kulturella 

bakgrunder, upplever inte alla barn samma nivå av smärta. Olika kulturer har 

individuella nivåer för att tolerera smärta och i vissa kulturer uttrycker man ibland inte 

smärta förrän efter ingreppet. Smärta kan uttryckas verbalt och non-verbalt. Smärta 

är en djupt personlig upplevelse som även kan reflekteras och föras över till barnet 

av föräldrarnas tro, attityd och egna erfarenheter. 

 

Procedursmärta är den smärta som vårdpersonal tillfogar barnet under ett 

omhändertagande, det vill säga en akut smärta och något barnen många gånger 

fruktar mest (www.lio.se, 2011). På Barnavårdscentralen (BVC) kan exempelvis 

procedursmärta vara diagnostisk som vid blodprovstagning, terapeutisk som vid 

injektioner och sårbehandling eller profylaktiska åtgärder som vid till exempel 

vaccination. Proceduren ska alltid övervägas om den är nödvändig eller inte och om 

ett mindre smärtsamt alternativ finns, samt reflektera över om ytanestesi kan 

användas (Larsson, Lindqvist & Norgren 2007). Om barnet hålls fast under en 

procedur kan det innebära en traumatisk upplevelse som kan påverka barnet under 

hela livet. Metoder för att undvika fasthållning finns nästan alltid att tillgå, men det 

kräver kunskap och tid (Hasselström & Olsson, 2009-2010). 

 
 
Olika behandlingsprinciper vid procedurrelaterad smärta enligt Larsson et al. (2007) 
 
Icke farmakologisk behandling: 
 

o Psykologiska metoder 
- Information till barn och förälder 
- Distraktion 

 
o Stimuleringstekniker 

- Kyla 
- Massage eller vibration 
- Transkutan nervstimulering 
- Akupunktur 

 
Farmakologisk behandling: 

- EMLA -salva 
- Annan lokalanestesi 
- Analgetika 
- Sedativa 
- Lustgas 
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Enligt Olsson och Jylli (2007) är Guided Imagery och hypnos bra psykologiska 

smärtstillande metoder. Guided Imagery är en visualisering, ett sätt att utnyttja barns 

fantasi som liknar avledning. Barnet föreställer sig en positiv situation eller fantasi. 

Sköterskan eller den som är delaktig när en procedur ska utföras kan hjälpa barnet 

och vägleda i fråga om vad de ser och känner i en berättelse. Barnets inre bild 

fördjupas som om situationen upplevdes i samma ögonblick. Vid Guided Imagery kan 

man hjälpa barn att känna sig mindre oroliga under medicinska behandlingar.  

Enligt Socialstyrelsen (2002) finner man även att avslappning, andningsteknik, 

emotionellt stöd- tröst, uppmuntran och positiv återkoppling hjälper barnet att känna 

kontroll över smärtsituationen. I en studie av Balan, Bavdekar och Jadhav (2009) har 

det visat sig att genom att använda sig av musik så minskar den fysiskt upplevda 

smärtan genom att den erbjuder trivsam distraktion.  

 

Att amma barnet innan eller under procedurer har visat sig ha en smärtlindrande 

effekt enligt www.svenskbarnsmartforening.se (2009). Vid procedurrelaterad smärta 

på barn kan läkemedlet EMLA användas. Genom att värma med exempelvis en 

”värmedyna” kan effekten av EMLA påskyndas. Rapydan är ett läkemedelsplåster 

som man också kan använda sig av och det består av ett värmealstrande skikt som 

påskyndar den analgetiska effekten. Smärtbehandling vid vaccination kan vara 

sockerlösning i munnen eller amning i kombination av EMLA som minskar 

smärtreaktionerna hos barnet. Andra effektiva smärtlindrande åtgärder kan vara att 

man stryker på huden i området före eller att trycka på området samtidigt som 

injektion ges. Det har även visat sig att om man låter barnet sitta upp eller att 

föräldern håller barnet, ger också mindre smärtreaktioner hos barnet enligt 

Fredenberg et al. (2011-2012). 

 

Att använda sig av lustgas vid procedurrelaterad smärta är en metod som är 

vedertagen i bland annat Frankrike som på senare år även börjat tillämpas på 

sjukhus i Sverige. I en jämförelse mellan EMLA och lustgas vid venprovtagning har 

man sett att dessa två metoder har likvärdig analgetisk effekt. EMLA antyds fungera 

bättre för barn i åldern 1-4 år, kombinationen EMLA och lustgas i övriga 

åldersgrupper fungerade lika effektivt. Lustgasinhalation vid procedurrelaterad 

smärta anses idag vara underanvänd. Metoden anses vara enkel och effektiv, en 

metod som bör kunna användas vid såväl akutmottagningar som vårdavdelningar 
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och inom primärvården med enkla tillvägagångssätt. En förutsättning för att metoden 

kan användas är att den delegeras av läkare till icke- narkospersonal såsom 

barnsjuksköterskor som efter utbildning kan använda metoden till barn över 1 år 

enligt Holmberg och Brunsson (2007).  

 

Smärtbehandling är beroende av flera professioners attityd och kunskap. Hos 

sjuksköterskan finns det vissa egenskaper som kan påverka hennes/hans attityd till 

att ge smärtbehandling till barn. Det kan bl.a. vara kunskap om och inställning till 

smärtbehandling. Då sjuksköterskan arbetar nära barnet finns en unik möjlighet att 

initiera åtgärder och utvärdera effekter av behandling. Varje barns smärtbehandling 

kan optimeras genom att lyssna, stödja, informera och undervisa föräldrar och barn  

(Olsson & Jylli, 2007). 

 

Det kan vara svårt för en förälder att se sitt barn ha smärta, men det är av stor vikt att 

föräldern kan få barnet att vara så tryggt som möjligt genom att stanna med barnet, 

hålla eller röra barnet och vara ärlig. Det är inte bra att ljuga för barnet och säga att 

det smärtsamma ingreppet inte kommer att göra ont. Att avleda barnets 

uppmärksamhet och även inkludera tid för lek kan ha betydelse för smärtnivån enligt 

Moreno och Furtner (2011).  

 

Enligt Lindberg och Lagercrantz (2008) är det viktigt att barnets första möte med 

sjukvården blir mjukt, barnanpassat och att barnet med föräldrarna känner trygghet. 

Det finns många olika behandlingsprinciper att tillgå vid procedurrelaterad smärta 

som vid vaccinering och venprovtagning (Larsson et al. 2007; Olsson & Jylli, 2007; 

Socialstyrelsen, 2002 & Svensk barnsmärtförening, 2009). Men fortfarande är barns 

smärta underbehandlad enligt Mathews (2011) och Lindberg och Lagercrantz (2008). 

Vi frågar oss därför, vad har Barnavårdscentralens personal (BVC-personalen) för 

upplevelse av små barns behov av smärtlindring vid vaccination och 

venprovtagning? Vilka metoder används för att lindra den smärtan? 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva BVC-personalens upplevelser av små barns behov 

av smärtlindring vid vaccination och/eller venprovtagning samt de metoder som 

används för smärtlindring. 
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METOD  

Definitioner 

Med små barn menas, barn i åldern 3 månader upptill 6 år.  

 

Barnens åldrar 3 månader, 1-2 år och 5-6 år i denna studie, valdes med avseende till 

åldrar i det Svenska vaccinationsprogrammet enligt Socialstyrelsen (SOSFS 

2006:22). 

 

Barnavårdscentralens personal anges i studien som BVC-personal. 

 

Behörig att vaccinera är den som genomgått distriktssköterskeutbildning, 

barnsjuksköterskeutbildning eller sjuksköterska som genomgått en utbildning som är 

likvärdig med någon av specialistutbildningarna ovan och som är behörig att 

vaccinera barn enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2000:1 kap 3, 10§). 

 

När det i studien benämns BVC-personal menas all intervjuad personal som arbetar 

inom BVC-verksamheten eller arbetar på laboratoriet så som distriktssköterskor, 

barnsjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor. 

 

Deltagare 

Verksamhetscheferna vid utvalda Hälsocentraler/Vårdcentraler delade ut ett 

informationsbrev: ”Förfrågan om deltagande i intervjustudie” (se bilaga 1), till all 

personal som vaccinerar och tar venprover på små barn i den egna verksamheten. 

Dessa personer anmälde sitt intresse för att delta i studien till verksamhetschefen. 

Verksamhetscheferna meddelade oss vilka personer som var intresserade av att 

delta i studien när vi ringde upp efter en vecka, det blev sammanlagt 8 personer, 

ingen exkludering gjordes. För att besvara studiens syfte intervjuades dessa 8 

frivilliga personer med varierad utbildning såsom distriktssköterskor, 

barnsjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor, som arbetar inom BVC eller 

på laboratoriet. De intervjuade skulle vaccinera och/eller ta venprover på småbarn. 

De som anmälde intresse för att delta i studien var kvinnor i åldern 22-64 år och 

medelåldern var 50 år. De som intervjuades hade en yrkeserfarenhet inom det egna 

yrket som varierade mellan 2-36 år. Av de 8 intervjuade var det 5 personer som var 

behöriga att vaccinera små barn, det medförde att de övriga som intervjuades inte 
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var behöriga att vaccinera och de ville inte svara på frågan om behovet av att 

smärtlindra barnen fanns samt de metoder som används. Av de 8 intervjuade var det 

6 personer som kontinuerligt tog venprover, detta medförde att de övriga intervjuade 

som mycket sällan eller aldrig tog venprover på små barn inte ville svara på frågan 

om behovet av att smärtlindra barnen fanns samt de metoder som används inför 

proceduren. Alla som intervjuades fick samma frågeställningar se intervjuguiden 

bilaga 3. 

 

Datainsamling 

För att besvara vårt syfte gjorde vi bandinspelade, semistrukturerade intervjuer. Vi 

började med några övergripande öppna frågor och använde oss av en intervjuguide, 

se bilaga 3. Varje intervju tog cirka 15 minuter per person och har avidentifierats och 

skrivits ned ordagrant via dator och analyserats.  

 

Genomförandet  

En förfrågan om tillstånd att få intervjua personal skickades ut till ett antal 

verksamhetschefer (bilaga 2) på ändamålsenligt utvalda mindre 

Hälsocentraler/Vårdcentraler i norra Sverige. Dessa Hälsocentraler/Vårdcentraler 

hade ett upptagningsområde på cirka 4000-10 000 listade patienter. Vi kontaktade 

verksamhetscheferna enligt överrenskommelse en vecka efter att brevet skickats ut 

och fick bekräftelse på att tillstånd erhållits för att få intervjua berörd personal. I det 

telefonsamtalet framgick att personal redan anmält sitt intresse för att bli intervjuad. 

Intervjupersonerna kontaktades per telefon där plats och tid för intervjun avtalades. I 

telefonsamtalet samt i informationsbrevet (bilaga 1) framgick det att deltagandet var 

frivilligt, deras rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan krav på motivering, 

information om konfidentiellitet och mer information angående vår studie. Innan varje 

intervju tillfrågades intervjupersonerna om tillstånd att få spela in intervjun. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på avtalad plats.   

 

Analys  

De utskrivna intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004). Motiveringen till valet av kvalitativ innehållsanalys 

som analysmetod är, att metoden lämpar sig för analys av intervjuer, fokuserar på 

ämnet och sammanhanget samt betonar skillnader och likheter. Allt datamaterial 
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analyserade författarna tillsammans samt diskuterade och reflekterade gemensamt 

det resultat som framkom. Under analysen plockades meningsenheter ut som 

besvarade syftet. Meningsenheterna kortades ner samtidigt som det centrala 

innehållet bevarades, det vill säga författarna kondenserade meningarna. För att 

kortfattat beskriva de kondenserade meningarna kodades texten. Vid analysen 

delades texten in i fyra domäner: Upplevda behov av att smärtlindra barn vid 

vaccination, Metoder för smärtlindring av barn vid vaccination, Upplevda behov av att 

smärtlindra barn vid venprovtagning och Upplevda behov av att smärtlindra barn vid 

venprovtagning. Inom varje domän framträdde tolv kategorier som illustreras i  

tabell 1. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla som anmält intresse för att delta i studien gav sitt skriftliga, informerade 

samtycke till att delta innan de inkluderades i studien. För att skydda deltagarna 

nämndes inga personuppgifter eller arbetsställen under inspelningen och detta finns 

heller inte med i den slutgiltiga redovisningen av resultatet. I breven till deltagarna 

framgick studiens syfte, tillvägagångssätt, vem som är ansvarig för studien samt 

information om frivillighet, det vill säga att kunna avbryta sitt deltagande när som 

helst utan vidare motivation och löfte om konfidentiellitet. Listan över deltagarna i 

intervjustudien förvarades inlåst och skild från intervjumaterialet. Informationsbrev till 

verksamhetschef samt deltagare se bilaga 1 och 2. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra domäner och tolv kategorier (tabell 1). 

Resultatet presenteras nedan med en sammanfattning av varje kategori och med 

citerade exempel från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av domäner och kategorier. 
 

DOMÄNER 

 

KATEGORIER 

 

Upplevda behov av att 

smärtlindra barn vid vaccination 

Upplever att smärtlindringsbehov 

finns 

Upplever att smärtlindringsbehov 

inte finns. 

 

Metoder för smärtlindring av 

barn vid vaccination 

Distrahera 

Närhet 

Informera inför vaccination 

Använder ingen metod 

Upplevda behov att smärtlindra 

barn vid venprovtagning 

Upplever att smärtlindringsbehov 

finns 

 

Metoder för smärtlindring av 

barn vid venprovtagning 

EMLA 

Närhet 

Distrahera 

Informera inför venprovtagning 

Använder ingen metod 

 

 

Upplevda behov av att smärtlindra barn vid vaccination 

Vid analysen framkommer att det är få som upplever ett behov att smärtlindra små 

barn vid vaccination. BVC-personalen har delade meningar, det vill säga en del 

upplever att behov finns att smärtlindra medan andra inte tycker att barnet verkar 

uppleva proceduren så smärtsam. Att tolka om barnet har ont vid proceduren kan 

upplevas svårt ibland.  

 
”…dom flesta tyck ju att hä gör ont, de gör hä, just sticket, ja ä int säker på 
att just vaccinet gör ont men just sticket...” 
”…däremot kan jag märka att det är svårare att vaccinera dom som är 
större än de som är mindre, det är de och om det för att det gör mer ont 
det kan jag inte veta…” 
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Först när barnet blir äldre är det lättare att bedöma om smärtlindring behövs. 

 

Upplever att smärtlindringsbehov finns 

Först när barnet är 5-6 år, uttrycker BVC-personal att barnet kan vara rädd eller 

tycker att det gör ont vid vaccination. Flertalet av dem som vaccinerar upplever att 

det finns ett behov att smärtlindra barnet inför vaccination i 5-6 års ålder.   

 
”Uum, då kan ja hellre tro då, att man kan smärtlindra, för 5-6 åringen är 
alltid rädd, eller inte alltid men ofta…”  
” …dom flesta gråter ju, asså, dom tyck ju att he gör ont…”  

”…he få som inte bli lessen, de måst ja säg, he finns ju ett behov, de göre 
ju…”  

 

En osäkerhet om det finns smärtlindringsmetoder inför vaccination uttrycks, men 

även att man har liten kunskap om metoder. 

 

”!Om det skulle det finnas en metod så självklart kan jag tycka, eh jag vet 
ingen metod…” 

 

Upplever att smärtlindringsbehov inte finns. 

De flesta av BVC-personalen upplever inte att det finns något behov av att 

smärtlindra barn i åldern 3 månader och1-2 år vid vaccination.  

 
”…nä det tror jag inte att man behöver, nä…” 

”…nä ja ja tycker att de går bra ändå va, uum, ja tyck de, umm...” 
” Nej, jag tycker inte det…”  

 

 

Metoder för smärtlindring av barn vid vaccination 

När det gäller metoder för smärtlindring vid vaccination är det ett fåtal som inte 

använder någon metod alls, medan en del använder sig av flera olika metoder. Med 

barnets stigande ålder använder BVC-personalen sig av fler kombinationer av 

smärtlindringsmetoder. 

 



!+"
 

Distrahera 

Att distrahera barnet kan göras på många olika sätt, BVC-personalen använder sig 

av olika metoder för att distrahera, det kan vara leksaker av olika slag anpassat till 

barnets ålder.  

 

”… nån i rummet som som håller på med nånting, de, de e egentligen 
avledande manövrar som vi håller på me, jaa. Det kan va speldosa eller…. 
nån leksak…” 

 

Med plötsliga tillrop kan barnets uppmärksamhet ledas bort från proceduren. 

 

”Distrahera, med plötsliga tillrop om saker och då släpper de oftast tanken 
på sticket…”  

”Titta det kommer en traktor, eller titta på vovven där ute…” 

 

Smärtlindra med kyla inför vaccination används ibland, uppmärksamheten hamnar 

på det kylda hudområdet och kan avleda barnet från själva sticket. 

 
” …då ha ja använt de här me kyla…”  

 

Närhet 

Amning som smärtlindringsmetod under vaccinationsproceduren är lugnande och 

barnet kan då både känna trygghet och uppleva närhet. 

 
”… ja alltså om hä då ä en smärtlindring eller va man nu ska kall hä, men 
de barne amma ju…”  
”… alltid va så snabb som möjligt, å direkt upp till mamman.” 

 

Informera inför vaccination 

Att informera både föräldrar och barn inför proceduren är en förberedande metod 

som används av BVC-personalen. Det kan vara i form av att visa och förklara vad 

som ska hända. 

 
” …ja då då handlar de ju om alltså mycke om att, prata med barnet…det 
viktigaste av allt där, är ju att föräldern är införstådd i vad som ska göras. 
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För ä int föräldern inte de, då går det inte. Och då gör jare inte. Utan då 
säger ja de, då få dom komma tillbaks. Är inte föräldern me på de hela så 
gör ja ne icket, ja göre inte me våld på någon…”  

” Där talar jag om för dem att jag kommer att sticka dig och att det kännas 
litegrann och att du ska helst sitta still och kommer att hålla ganska hårt 
om din arm och jag kommer att hålla så här.. och så visar jag…” 

 

Använder ingen metod 

Argument som används när man inte använder någon smärtlindringsmetod kan vara 

att man upplever att det går bra utan metod eller att man aldrig har använt någon 

metod. Det upplevs inte att barnet tycker att proceduren gör ont eller att barnet inte 

har något behov av smärtlindring. Att proceduren upplevs vara så snabbt 

övergående och därför väljer man att inte smärtlindra barnet även om man upplever 

att barnet är i behov av smärtlindring. 

 

,…använder aldrig någon smärtlindringsmetod…”  
”Ingen…” 

”Inte över huvudtaget…”  
”…alltså vi vaccinationer ha ja int använt nån smärtlindring, naää…”  

”Själva sticket tror jag inte att dom upplever så speciellt smärtsamt…” 
”… det går så snabbt så att ja, att självklart upplev dom ju smärta… men 
det är så kort, de e så, kort snabbt övergående stick.” 

 

 

Upplevda behov av att smärtlindra barn vid venprovtagning 

Vid venprovtagning för små barn är det många av de intervjuade som uttrycker ett 

stort behov av att smärtlindra inför proceduren. BVC-personalen upplever att behovet 

att smärtlindra innan venprovtagning ökar med barnets stigande ålder. Personalen 

reflekterar över att barnet i 5-6 års ålder är mer medvetet om vad som ska hända. 

 

Upplever att smärtlindringsbehov finns 

De flesta av de intervjuade upplever att det finns ett behov att smärtlindra barnet inför 

venprovtagning. Någon enstaka är osäker, men tror ändå att behov finns att 

smärtlindra barnet vid venprovtagning. 
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”Naturligtvis tror jag att det behövs, men vi gör det inte…”  

”För barnets skull, framförallt, sen också den, vi som ska ta prov, de ä 
lättare å sticka, de, de är ett bättre flöde, på, blod, än att ett barn är spänd 
å, för de blir dom de gör ju ont då man stick. Så äre…” 
”…där kan jag tycka att det är självklart att man emlar…” 

”…ja det finns ett behov…” 
” Emla är en god hjälp, känslan är att det är ett plåster innan sticket… ” 

”Och att man ä två, för dom måste känna sig trygg. Om man för, dom här 
barna kom ju mest trolit att ta fler prover i livet…”  

”…  tyck ja int man behöv emla, eller visst man behöv emla men man kan 
distrahera där också…” 

”Uum, då tyck ja att dom ska emlas (inandning)för då ä dom lite mer 
medvetna om vad som händer…” 

”… ja o ja, ja tyck de bli ba mer å mer behov, nästan. Åtminstone mer å 
mer behov att distrahera och då dom kommit i den åldern då tyck ja dom 
ska va förberedd, på va som ska hända att man ä ärlig och å tala om va 
som ska hända å va som ska göras.  Å att dom ska kunna lita på den här 
bedövningen dom få, både på emlan eller på kylan å att, att dom ä 
bedövade. För att de ska även där gå bra och att int hä ska va en bra, 
dålig upplevelse att, ta ett prov. Att inte tjurhålla dom.” 

 

 

Metoder för smärtlindring av barn vid venprovtagning 

Den metod de flesta relaterar till är att använda sig av EMLA till barnet och där efter 

är det distraktion som de flesta använder sig av. Med barnets stigande ålder 

använder man sig av flera olika metoder samtidigt. 

 

EMLA  

Det uttrycks en osäkerhet och delade meningar bland BVC-personalen när det gäller 

huruvida man får eller kan använda sig av EMLA till de minsta barnen som är 3 

månader. För de övriga barnen erbjuds EMLA som smärtlindringsmetod vid 

venprovtagning. 

 

”Emla är den som jag känner till…”  
”…ja ha inte använt emla på så små… naee, asså de ha vi aldrig gjort, ja 
vet int om man få använd emla då rom ä så där små…” 
”…jaa, vid tre månader, då få dom emlas ivarjefall… ja sku inte sticka en 
tremånaders utan att ha vela bedöva på nått sätt… Medans dom amma å 
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dom ha de här sugbehovet, att dom sug undertiden å att dom ä bedövade 
å ä förberedd å hålls varma å gärna nära mamma, ää, hä ä att föredra, tro 
ja. Då dom int kan förmedla å, ja tro på de iallafall…”  

Närhet 

När barnet är nära och har kroppskontakt med en förälder kan det ge tröst. Att sitta i 

en förälders famn eller att det lilla barnet ammas kan förebygga smärtupplevelsen 

hos barnet. 

 

”…dom här minsta, minsta tro ja man måst måst va varmt omkring dom å, 
att dom sug på mamman. Medans dom amma å dom ha de här 
sugbehovet, att dom sug undertiden å att dom ä bedövade å ä förberedd å 
hålls varma å gärna nära mamma, ää, hä ä att föredra, tro ja. Då dom int 
kan förmedla å, ja tro på de iallafall.” 
”… då ville pappan att vi skulle prova ändå, barnet sitter helt lugnt, sitter 
och filosoferar i knä och jag får sticka han och jag har inte upplevt det…” 

 

Distrahera 

Personalen använder sig av flera olika metoder för att smärtlindra vid 

venprovtagning. Från 1-2 års ålder upplever BVC-personalen att det kan vara bra att 

vara 2 personal vid proceduren, då det kan underlättar att man samarbetar, en som 

tar venprovet och en som använder sig av distraktion. Till det äldre barnet använder 

BVC-personalen sig även av att barnet får titta på film eller att en förälder läser en 

bok för att avleda barnets uppmärksamhet från proceduren. Upplevelsen att barnet 

distraheras bra av olika leksaker som kan fånga deras intresse kan vara att använda 

sig av att blåsa såpbubblor som avledning. 

 
”…ibland bruka ja stryka tummen så att de, känns lite mer än att man 
själva stick dom...”  
”…ha ju en litn anka (fniss) där inne, som vi brukar använda, åsså bruka vi 
även va två nä vi stick, barn, föratt man kan hjälpas åt att en distrahera å 
en ä liksom mer…”  

”…använt kyla, för emlan hadd int tage, ähmm, de va int emlat där de va 
bäst å sticka, för föräldrarna hadd emla hemma Men ja tyck att hä krävs 
att man ä två, att en stim, en stimulera asså en distrahera å den andra 
stick...”  

”…distrahering med såpbubblor och lilla bytta och visa vad vi har och att 
de ska få en grej så funkar det jättebra,,, hahahaha…”  



!%"
 

”Att man avled dom också, att man kan se på nån film eller mamma eller 
pappa läs i nån sagobok, eller… jaa…”  
”He kan va svårare, för, ja kan tycka att föräldrarna ibland, eeh, de, asså, 
de för över saker på sina barn å då blire svårt, att, de bli svårt att 
distrahera å försöka prata å få en kontakt med de här barne...”  

 

Informera inför venprovtagning 

BVC-personalen uttrycker att det är viktigt med ärlig och uppriktig information till 

barnet. Det upplevs svårt att ta venprover på barnet då de inte har förstått vad som 

ska hända under proceduren, men BVC-personalen nämner även att det är viktigt att 

föräldrarna får information om proceduren. 

 

”… att man ä ärlig och å tala om va som ska hända å va som ska göras…” 

”… välförberedd tyck ja ä viktigt också att man ha gjort innan och kanske 
träffa den som som ska stick innan…”  

”… så dom kan man mer prata me tyck ja.” 
” He kan va svårare, för, ja kan tycka att föräldrarna ibland… de för över 
saker på sina barn å då blire svårt, att, de blir svårt att distrahera å försöka 
prata å få en kontakt med de här barne för hä bli fömånga som, säg, 
förmånga, för mycke information för dom hära äldre barnen.” 

 

Använder ingen metod 

BVC-personalen upplever att behov finns att smärtlindra barnet, men vissa använder 

sig trots det inte av någon smärtlindringsmetod inför proceduren. 

 

”… använder aldrig någon smärtlindring… självklart tycker jag det om man 
har den minsta, minsta misstanke om att det gör ont på ett barn och det 
gör det alltid när man punkterar någonting…” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna beskriva BVC-personalens upplevelser av små barns behov av 

smärtlindring vid vaccination och venprovtagning, användes kvalitativ intervjumetod. 

För att fånga BVC- personalens varierade erfarenheter valde författarna att intervjua 

personal med så stor spridning som möjligt vad gäller ålder, arbetslivserfarenhet och 

utbildning. Det kan ses som en styrka då det gav en varierad bild av 

intervjupersonernas upplevelser angående det resultat som framkommit i studien. En 

svaghet kan vara att det är ett litet antal som intervjuats, samt att när de intervjuade 

skulle besvara frågan om  ”Vad är din upplevelse av behov att smärtlindra vid 

…………. då barnet är…..” (bilaga 3), då öppen följdfråga användes blev svaret 

oförändrat. Samtliga av de som intervjuades var kvinnor och ur ett genusperspektiv 

skulle det varit intressant om några hade varit män, för att se om männens 

upplevelser på något sätt skulle ha skiljt sig från kvinnornas. En semistrukturerad 

intervju användes, då det ger de som intervjuas öppna svarsmöjligheter där de kan 

använda egna ord när de berättar (Polit & Beck, 2008). Inspelningarna medförde att 

allt som sades under intervjun kunde dokumenteras ordagrant, då det annars funnits 

risk för att betydelsefull och intressant information inte kommit med.  

 

Vid en kvalitativ intervju är det ett samspel mellan de två parterna, intervjuare och 

den som intervjuas, bådas agerande är lika viktigt. En intervju beror inte bara på 

intervjuaren och dess skicklighet att få intervjun att utvecklas på ett riktigt sätt 

(Carlsson, 1996). Under en intervju kan det skapas ett samspel mellan intervjuare 

och den som intervjuas vilket kan vara positivt. En intervjueffekt kan förekomma, 

vilket innebär att den intervjuade och den som intervjuas kan påverka varandra 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Vi valde att bandinspela intervjuerna men det 

kan finnas nackdelar med den metoden, då den som intervjuas kan känna sig 

hämmad av att allt han eller hon säger registreras, ändå är detta en metod som 

rekommenderas enligt Carlsson (1996). Vi valde som intervjuare att ensam träffa 

informanten under intervjun i ett enskilt rum som informanterna valt, där vi 

informerade om vår studie och om syftet. Enligt Carlsson (1996) är det av vikt att 

starta en intervju med att berätta om varför intervjun görs och vad slutprodukten 

avses bli samt att intervjuare och den intervjuade är ensamma i en ändamålsenlig 
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lokal för att den intervjuade inte ska känna en ogynnsam atmosfär, vilket även stöds 

av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006). 

 

I denna studie har vi valt att inte ange hur många verksamhetschefer samt 

Hälsocentraler/ Vårdcentraler vi skickat ut vår förfrågan till. Vi har gjort så eftersom vi 

garanterat intervjupersonerna konfidentiellitet och vi anser att det kan riskera att 

personuppgifter och arbetsställen avslöjas. 

 

Datamaterialet har bearbetats genom att intervjuerna skrivits ut ordagrant och 

analyserats gemensamt vilket stärker resultatet. För att stärka resultatet redovisas 

flera citat under kategorierna från de intervjuade för att ge läsarna en överskådlig bild 

och möjlighet att bedöma resultatets trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva BVC- personalens upplevda behov av att 

smärtlindra små barn vid vaccination och venprovtagning samt vilka metoder som 

används vid smärtlindring i samband med dessa procedurer. Resultatet visade att de 

minsta barnens behov av smärtlindring upplevdes mindre än smärtlindringsbehovet 

hos de större barnen. BVC-personalen registrerade barnens smärtbehov men man 

kände inte till eller valde att inte använda metoder för smärtlindring vid alla tillfällen. 

Det är viktigt att barns smärtlindring lyfts fram då forskning visar att barns smärta ofta 

är underbehandlad (Lewindon, Harkness & Lewindon, 1998). 

I vårt resultat framkom det att BVC- personalens upplevelse av behovet att 

smärtlindra vid venprovtagning är stort, men när det gäller behov av smärtlindring vid 

vaccination är upplevelsen av behovet att smärtlindra betydligt mindre. Enligt 

Kennedy, Luhmann och Zempsky (2008) är det av vikt att förebygga barnets 

negativa smärtupplevelser med åtgärder som hjälper barnet att hantera den stress 

och ångest som kan påverka smärtreaktionen vid procedursmärta. 

 

Resultatet av den här studien visar att BVC-personalen använder sig av att EMLA 

små barn för att smärtlindra vid venprovtagning men även att det finns en osäkerhet 

om man kan använda EMLA till barn som är så små som 3 månader. Vid vaccination 

är det ingen av BVC-personalen som använder sig av att EMLA små barn. Ett fåtal 

använder sig av amning som smärtlindring vid venprovtagning eller vaccination när 
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barnet är 3 månader. Enligt Dilli, Küçük och Dallar (2009) har amning under 

vaccination en god smärtlindrade effekt upp till barnet är 6 månader. Det visade sig 

även att amning har lika god smärtlindrande effekt som glukos givet oralt till barnet. I 

studien av Dilli et al. (2009) har det visat sig att man tidigare trott att glukos bara haft 

god effekt upp till 6 månader, men man kom fram till att glukos eller EMLA ger en god 

smärtlindrande effekt till barn ända upp till 48 månaders ålder. Detta resultat framkom 

även i en studie av Schechter, Zempsky, Choen, Mc Grath, Mc Murtry och Bright 

(2006). Att man kan använda sig av glukos vid smärtsamma procedurer så som 

vaccination eller venprovtagning stöds även i studier av Lewindon et al. (1998); Barr 

et al. (1995) och Hatfield (2008).  

Schechter et al. (2006) berör även vikten av att barnet sitter eller ligger i en förälders 

famn som viktig tröst. BVC- personalen i denna studie nämnde att de använder sig 

av närhet och hålla barnet varmt vid venprovtagning. Vid vaccination är det amning 

som blir en närhet för barnet. BVC- personalen använder sig också av distraktion vid 

venprovtagning och vaccination hos små barn. Distraktionsmetoderna kan vara allt 

från att använda leksaker som speldosa och gummianka men även plötsliga tillrop, 

en förälder som läser ur en sagobok eller att barnet får titta på film. I en studie av Dilli 

et al. (2009), fann man att avsaknad av distraktion gav högre smärtupplevelse under 

vaccination. 

 

Information till förälder och barn samt förberedelser kan minska ångest och 

procedurrelaterad smärta, vilket också framkom i vår studie. BVC- personalen 

informerar både förälder och barn, men främst när barnet är i åldern 5-6 år. Enligt 

Schechter et al. (2006), kan föräldrarna då de fått information om den procedur som 

ska utföras ”coacha” och vägleda sitt barn med hjälp av exempelvis att läsa en saga 

eller berätta en historia. I en studie av von Baeyer och Tupper (2010) tar man även 

upp vikten av att orientera sig i barnets förkunskaper samt använda sig av 

åldersrelaterade distraktioner så som musik, sång, amma, blåsa bubblor och läsa 

böcker. Att förbereda barnet genom att visa med exempelvis en docka eller 

mjukisdjur vad som ska hända, är viktigt för att barnet ska få hjälp att förebygga och 

lindra smärta. När barnet är 5-6 år kan man använda sig av Guided Imagery, vilket 

kan hjälpa barnet att minska uppmärksamheten på den smärtsamma 

proceduren/händelsen enligt von Baeyer och Tupper (2010). 
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Resultatet i den här studien visar att alla inte använder sig av att smärtlindra barn vid 

vaccination eller venprovtagning. Det är därför viktigt att sprida kunskap om 

smärtlindringsmetoder bland vårdpersonal för att underlätta lindringen av 

procedurrelaterad smärta för småbarn. Det är just detta som Lewindon, et al. (1998) 

vill uppmärksamma oss på genom att i sin forskning visa att barns smärta ofta är 

underbehandlad. Den kunskap om smärtlindringsmetoder som utifrån forskning 

redan finns borde vara en tillräcklig grund för att barn i dag inte ska behöva uppleva 

onödigt lidande hävdar Schechter et al. (2006) och"Mathews (2011). 

"
I vår studie är det få som använder sig av att smärtlindra med amning eller glukos när 

man tar venprover eller vaccinerar. Men det finns nu vetenskapligt belägg för  att det 

är bra smärtlindringsmetoder enligt Schechter et al. (2006); Lewindon et al. (1998); 

Barr et al.(1995) och Hatfield (2008). 

 

Kunskap om smärtlindring finns och genom att sprida den ut till de professionella i 

klinisk verksamhet kan förståelse för och medvetenhet om behovet av att smärtlindra 

små barn öka. Därmed kan en dialog start kring ämnet hur barn kan smärtlindras vid 

vaccination och venprovtagning. Enligt Harder (2011) är det viktigt att personal som 

arbetar inom BVC och med barns hälsobesök med lyhördhet kan bemöta och guida 

barnet på ett bra sätt. Ju fler metoder för smärtlindring vi lär känna, desto lättare kan 

det vara att finna den form av smärtlindring som passar för det enskilda barnet. Barns 

förmåga att förstå vad som ska ske under ett hälsobesök skall inte underskattas, 

hävdar Harder (2011)  

 

Konklusion 

Resultatet visar att behovet att smärtlindra barn vid vaccination och venprovtagning 

finns, men att kunskap om fler metoder för att smärtlindra små barn kan utökas. 

En tänkbar orsak till att upplevelsen av behovet att smärtlindra små barn eller de 

metoder som används varierar kan vara att personalens utbildning har betydelse. 

Den här studien visar att de flesta evidensbaserade smärtlindringsmetoder för 

procedurrelaterad smärta används av BVC-personal på barn i åldern 5-6 år, men 

information om smärtlindringsmetoder för barn i yngre åldrar behöver spridas. 
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 Förfrågan om deltagande i intervjustudien  
 
Vi vänder oss till Dig för att Du har erfarenhet av vaccination och/eller 
venprovtagning på små barn. Med små barn menar vi barn från 3 månader till 6 års 
ålder. 
 
Den sjukvårdande personalen ska i samarbete med föräldrarna säkerställa att 
barnets integritet inom hälso- och sjukvården inte kränks. Studier visar än i dag att 
barn fortfarande är dåligt smärtlindrade vid procedurrelaterad smärta så som 
venprovtagning och vaccination. Vi skulle vilja ta del av Din erfarenhet och Dina 
kunskaper. 
 
Syftet för vår studie är att beskriva BVC- personalens upplevelser av små barns 
behov av smärtlindring inför/vid vaccination och venprovtagning samt de metoder Du 
använder för smärtlindring.  
 
Vi önskar att få göra en band inspelad intervju med Dig som vaccinerar eller tar 
venprover på små barn. Intervjun tar cirka 30 minuter och vi önskar genomföra 
intervjun vecka 41 efter överenskommen tid och plats. 
 
Delta är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan motivering 
och det kommer heller inte att påverka Dig på något sätt. Materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204) så att ingen person 
eller Vårdcentral/ Hälsocentral kan identifieras i den slutgiltiga forskningsrapporten. 
 
Magisteruppsatsen kommer att sammanställas och resultatet kan bidra med kunskap 
om hur barns smärta vid vaccination och venprovtagning kan lindras. 
 
Undertecknade önskar att få kontakta Dig per telefon för att vid behov ge mer 
information, samt höra om Du vill delta i studien och i så fall komma överrens om en 
tid och plats för intervjun. 
 
 
Med vänliga hälsningar: 
Barnsjuksköterskestuderande Lisa Strandberg  070-531 33 10  
Distriktssköterskestuderande Mari Hällerstrand 070-275 41 56  
Handledare Anna Söderberg Universitetslektor, Inst. för omvårdnad,Umeå Universitet 
090-7869163, anna.soderberg@nurs.umu.se 
  
  
 
Jag vill bli intervjuad:  
 
 
Datum:……………..Namnteckning:…………………………………………………… 
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Till Dig som är verksamhetschef på ………………………….. 
Vårdcentral/Hälsocentral. 
 
Förfrågan om tillstånd för att få genomföra en intervjustudie: BVC- 
personalens upplevelser av små barns behov av smärtlindring inför/vid 
vaccination och venprovtagning samt de metoder som används för 
smärtlindring. 
 
Den sjukvårdande personalen ska i samarbete med föräldrarna säkerställa att 
barnets integritet inom hälso- och sjukvården inte kränks. Än i dag visar många 
studier på att barn fortfarande är dåligt smärtlindrade vid procedurrelaterad smärta så 
som venprovtagning och vaccination. 
 
Syftet för vår studie är att beskriva BVC-personalens upplevelser av små barns 
behov av smärtlindring inför/vid vaccination och venprovtagning, samt de metoder 
som används. Med små barn menar vi barn från 3 månader upptill 6 år. 
 
Vi ber om tillstånd att få genomföra delar av vår studie på Er Vårdcentral/ 
Hälsocentral genom att få intervjua 2-4 stycken personal som arbetar med att 
vaccinera och ta venprover på små barn. 
 
Vi önskar att få genomföra intervjun Vecka: 41 på avtalad plats. Intervjun beräknas 
att ta ca 30 minuter per personal och intervjun spelas in på band. Intervjuerna 
kommer att analyseras med innehållsanalys. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (1998:204) så att ingen person eller 
Vårdcentral/ Hälsocentral kan identifieras i den slutliga forskningsrapporten.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och den intervjuade kan när som helst avbryta sitt 
deltagande utan att behöva ange någon motivering till sitt beslut.   
 
Magisteruppsatsen kommer att sammanställas och resultatet kan komma att bidra 
med kunskap om hur små barns smärta kan lindras vid vaccination och 
venprovtagning.  
 
Har du frågor angående studien är Du välkomna att ringa någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Barnsjuksköterskestuderande Lisa Strandberg  070-531 33 10  
Distriktssköterskestuderande Mari Hällerstrand 070-275 41 56 
Handledare Anna Söderberg Universitetslektor, Inst. för omvårdnad, Umeå 
Universitet  090-7869163, anna.soderberg@nurs.umu.se 
 
Kan tillstånd ges för att genomföra studien? Ja    Nej     
 
Datum:……………..Namnteckning:…………………………………………………… 
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Bakgrundsfrågor: 

Senaste utbildning ……………………………………………………………………………. 

Antal arbetsår ………………………..……………………………………………………….. 

Arbetsår med att vaccinera små barn ……………………………………………………… 

Arbetsår med att ta venprover på små barn ………………………………………………. 

Ålder …… Kön ……… 

 

Intervjuguide: 

 

Frågeställning 

Vad är din upplevelse av behov att smärtlindra vid …………. då barnet är….. 

Upplevelsen av 

behov att smärtlindra 

vid: 

 

 

Barn 3 månader 

 

 

Barn 1-2 år 

 

 

Barn 5-6 år 

 

Vaccination 

 

   

 

Venprovtagning 

 

   

 

Frågeställning 

Vad använder du för smärtlindringsmetoder vid …………….. då barnet är ……. 

Metoder för 

smärtlindring vid: 
 

Barn 3 månader 

 

Barn 1-2 år 

 

Barn 5-6 år 

 

Vaccination 

 

   

 

Venprovtagning 

 

   

 


