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Sammanfattning
Inom elevhälsan erbjuds alla grundskoleelever vaccinationer vid flertalet tillfällen. Den
som är ålagd att utföra vaccinationen är skolsköterskan. Forskning visar att många barn
känner rädsla inför ”stick”. Det finns risk för att denna rädsla, när den uttrycks, kan ha
negativ känslomässig påverkan på skolsköterskan som är ålagd att genomföra
vaccinationen. Studiens syfte är att undersöka hur skolsköterskor beskriver sina
erfarenheter i mötet med elever som är så rädda inför vaccination att den kan vara svår
att genomföra. En kvalitativ intervjustudie med åtta skolsköterskor genomfördes.
Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Fjorton underkategorier
identifierades, dessa sammanfattades i fyra kategorier: hantera intressekonflikter,
bemöta utmaningar, mobilisera resurser och mötet som möjlighet. Skolsköterskorna
beskrev att det fanns både svårigheter och möjligheter i mötet med de rädda eleverna
och de beskrev att de hade förutsättningar att hantera mötet på ett sätt som gjorde att de
för det mesta upplevde situationen som oproblematisk. Den okomplicerade bild som
skolsköterskorna hade av mötet med elever som uttryckte rädsla för stick kontrasterar
mot tidigare forskning. Detta skulle möjligen kunna förklaras med att tidigare forskning
eventuellt inte är direkt överförbar till förhållandena inom elevhälsan samt bero på att
det i urvalsgruppen kan ha funnits ett intresse för frågan eftersom de tackat ja till
deltagande. Förslag på kliniska implikationer är att undersöka möjlighet till
farmakologisk intervention inför vaccination, samt ett utökat samarbete inom elevhälsan
runt de elever som upplever rädsla inför vaccination. Även elevernas upplevelser av
mötet bör undersökas för att belysa resultatet från studien.
Nyckelord: vaccination, skolsköterska, elev, rädsla, smärta, vårdande möten.
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INLEDNING
Den svenska elevhälsan arbetar förebyggande och i det arbetet ingår vaccinationer, dessa
utförs av skolsköterskan. Under grundskolan får svenska elever en till fyra vaccinationer i
skolans regi och det kan eventuellt bli aktuellt med fler i framtiden. Vaccinationer kan för
elever upplevas som obehagligt och/eller smärtsamt och många kan känna rädsla inför
vaccinationen. I barnboken ”Självklart, Sune!” (Jacobsson & Olsson, 1986) illustreras hur
några lågstadieelever pratar om att få stelkrampssprutan:
”På rasten berättar Jocke hur det var att få en spruta.
- Det gör väl inte ont, va? undrar Sune försiktigt.
- Nej, säger Jocke.
- Puh, säger alla.
- Det gör JÄTTEONT!
- Huuu!
- Sprutan var en meter lång. Nålen var trubbig, så de spikade in sprutan med en hammare. De
knyckte nästan allt blod. Jag blev alldeles platt.” (s.71)
Författarna är två distriktssköterskestudenter, som i sitt tidigare arbete inom akutsjukvård för
barn upplevt att många barn och ungdomar har en mer eller mindre uttalad rädsla för ”stick”. I
akuta skeden kan inte alltid hänsyn tas till barnets rädsla, men vid planerade ”stick” som till
exempel vaccinationer, är förutsättningarna annorlunda. Därför väcktes intresset hos
författarna att undersöka hur skolsköterskor upplever mötet med elever som är rädda för
”stick”.

BAKGRUND
Vaccination i grundskolan
Elevhälsan
Svensk lagstiftning reglerar hur elevhälsan skall utformas. Förskola, grund- och grundsärskola
och andra skolformer omfattas av skollagen (2010:800 kap 1 § 25), som bestämmer att
elevhälsan skall inbegripa insatser av medicinsk, psykologisk, psykosocial och
specialpedagogisk art. För att kunna tillgodose detta skall eleverna ha tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator, samt vid behov personal vars kompetens kan tillgodose
elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Elevhälsan lyder också under svensk hälsooch sjukvårdslag (1982:763), då det finns delar i verksamheten som innefattas av denna, till
exempel vaccinationer och enklare sjukvårdande insatser.
Skolsköterskan – funktion och ansvar
Sedan 1978 skall en skolsköterska anställd i elevhälsan ha vidareutbildning inom barn- och
ungdomssjukvård, eller inom öppen hälso- och sjukvård, sedan 2003 finns även en specifik
vidareutbildning till skolsköterska (Bremberg 2005, s.68). Skolsköterskan omfattas av såväl
hälso- och sjukvården som skolväsendet, vilket innebär två uppsättningar styrande lag- och
regelverk; dessutom står skolsköterskan under Socialstyrelsens tillsyn. Patientjournallagen
(1985:562) reglerar att skolsköterskan är skyldig att föra sedvanlig patientjournal. Ibland
behöver något rapporteras över till annan elevhälsa, till exempel information om elevers
uttalade rädsla för/svårighet att genomföra vaccination eller andra medicinska insatser. När så
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är fallet stöder § 13 a 25 kap i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att detta kan ske,
för att eleven skall få det stöd som anses nödvändigt. Stöttning av elever, både individuellt
och i grupp, kan utgöra en starkt positiv process, för såväl skolsköterskan som för eleverna.
Barnes, Courtney, Pratt och Walsh’ (2004) studie visade att den roll som skolsköterskan antog
i dessa stödjande möten upplevdes som belönande för både elever och skolsköterska;
sköterskan ansågs kunna hjälpa eleverna med känslor av oro, främja deras självkänsla och
initiera positiv kontakt med föräldrarna. Skolsköterskorna själva uppskattar arbetet med de
traditionella uppgifter som sedan länge tillhört elevhälsan, såsom vaccination, screening och
att prata hälsoproblem med eleverna. Skolsköterskor med ledningsansvar uppges behöva
arbeta för att särskilt skydda dessa traditionella uppgifter i förhållande till skolledning och
organisationers krav på effektivitet (Morberg, Lagerström & Dellve, 2009).
Det svenska vaccinationsprogrammet i grundskolan
Enligt Socialstyrelsens ”Föreskrifter om vaccinationer av barn” (2006:22), skall elever av
elevhälsan erbjudas vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet (bilaga 1). I
nuläget går trenden mot att antalet barnvaccinationer kan komma att bli flera.
Smittskyddsinstitutet arbetar med en utvärdering för att undersöka om vaccinet mot humant
papillomvirus även skall ges till pojkar (Smittskyddsinstitutet, 2012) och efter studier har
röster höjts för att även vaccin mot vattkoppor skall ingå i det allmänna
vaccinationsprogrammet (Grimheden, Bennet, Hjern, Nilsson & Eriksson, 2009). Detta kan
komma att innebära fler vaccinationstillfällen, vilka i så fall kan åläggas elevhälsan. Idag
vaccineras elever i grundskolan då de är sex till åtta år och tio till tolv år, från och med 2016
kommer även fjorton- till sextonåringar att vaccineras i elevhälsans regi (bilaga 1).

Smärta vid vaccination
IASP - International Association for the Study of Pain definierar smärta såsom; en obehaglig
sensorisk känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada,
eller beskriven i termer av sådan skada (IASP – International Association for the Study of
Pain, 2013) och bland annat har studier visat att vårdpersonal ofta underskattar den smärta
som barn känner (Rajasagaram, Taylor, Braitberg, Pearsell & Capp, 2009). Obehandlad eller
dåligt behandlad smärta kan förutom den direkta smärtan vid tillfället även skapa
smärtminnen påverkade av komplexa samband mellan både sensorisk och affektiv påverkan.
Även sammanhanget vid smärttillfället är av betydelse (Noel, McMurtry, Chambers &
McGrath, 2010). Idag beräknas 85 % av världens barn få vaccination mot de sex vanligaste
dödliga sjukdomarna (UNICEF, 2013a). Vaccinationer är därmed den vanligaste
förekommande medicinska proceduren som görs på barn (Taddio, Chambers, Halperin, Ipp,
Lockett, Rieder & Shan, 2009). Det här innebär att ett stort antal barn under sin barndom
genomgår flera injektioner som kan orsaka smärta. Behandling av smärta i samband med
medicinska procedurer poängteras av Noel et al.(2010)eftersom negativa smärtminnen kan
leda till spruträdsla och i förlängningen ett undvikande av hälso- och sjukvård som vuxna.
Många människor lider av rädsla i samband med procedurer som inbegriper stick (Ives &
Melrose 2010) och smärtsamma vaccinationer kan leda till lidande för både barnet,
föräldrarna och för personal inom hälso- och sjukvården som medverkar. Nästan alla barn
tjänar på att använda strategier som gör det lättare att behärska obehag och rädsla associerat
med vaccinationer (Wallace, Allen, Lacroix & Pitner, 2010). För att minska smärtor och
obehag i samband med exempelvis vaccinationer finns det strategier inom olika områden som
kan användas och kombineras med hänsyn till individ och procedur. Exempel på områden
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som finns att tillgå är farmakologiska, psykologiska och fysiska strategier i form av till
exempel, ytanestesi till exempel EMLA®-plåster/kräm (Eutectic Mixture of Local
Anesthetics; Lidokain 25mg/g+Prilokain 25mg/g), avledningstekniker och sticktekniker.
Kombinationer av strategier kan även användas. Trots vetskapen om möjligheten att använda
dessa tekniker är användandet av dem inte optimalt i praktiken och kan därmed negativt
påverka individer på båda sidor om nålen (Taddio et al. 2009, Ives & Melrose, 2010).

Det vårdande mötet
Weiner och Auster (2007) menar att det i mötet mellan patient och vårdare är skillnad på om
den vårdande visar ”empathy” [empati, egen övers.] jämfört med ”caring” [omsorg, egen
övers.], eftersom empati inte nödvändigtvis behöver innehålla element av omsorg; de menar
vidare att uppvisande av omsorg i mötet är en hållbar känslomässig investering i
välbefinnandet hos den andre personen. I mötet mellan vårdare och patient uppstår en
intimitet, vars kvalitet skiljer ut mötet från det patienten har med andra människor, till
exempel flygvärdinnor eller andra inom servicesektorn (Weiner & Auster, 2007). Fossum
(2007, s.103) definierar mötets kontext: förutsättningarna under vilka mötet äger rum, vad
mötets respektive deltagare har för unika, relationsskapande mönster, samt deras olika
erfarenheter och kunskap. För att mötet skall bli så bra som möjligt behöver vårdaren skapa
en arbetsallians med patienten och betona att mötet är något som sker tillsammans och inte
kan genomföras utan den andres medverkan (Fossum, s.104).
Vårdande möten med barn
I det vårdande mötet med barn finns en utmaning i att vårdaren skall anpassa sig efter barnets
språkliga och kognitiva utveckling. Hwang och Nilsson (2006, s.209) sammanfattar
”skolåldern” som sju till tolv års ålder. Kännetecknande för dessa åldrars kognitiva utveckling
är här- och nu-perspektivet, samt att barnen inser att personer i deras omgivning kan ha både
bra och dåliga egenskaper, vilka ser olika ut i olika situationer. Tänkandet, som tidigare har
varit mer egocentriskt präglat börjar nu bli mer logiskt, vilket gör att till exempel
tidsuppfattningen mer liknar den hos en vuxen (Hwang & Nilsson 2006, s.211).
Det som av Hwang och Nilsson (2011, ss. 249) kallas ”ungdomsåren” och rör tonåren
beskrivs utvecklingspsykologiskt som en förändrad kroppsuppfattning hos barnen, vidare är
det kognitivt kännetecknande för dessa åldrars är förmågan att tänka hypotetiskt och en
egocentrism som kan yttra sig genom att de i sociala situationer kan känna att de är viktigare
än de i själva verket är. Johansson (2007, s.357) beskriver att det är av vikt att skaffa sig en
uppfattning om det unika barnet och att anpassa hur kommunikationen skall ske med det. Det
är hur som helst inte en lätt uppgift, eftersom kommunikationen med barn alltid påverkas av
deltagarnas ojämlikhet vad gäller både ålder och status, vilket i högsta grad gäller mellan
skolsköterska och elev (Borup, 2001).
Tiden i det vårdande mötet
Nurminen (2012, ss.281) menar att tid utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv har flera
dimensioner, såsom ”frist” . Författaren lyfter fram att tid i egenskap av frist är något som ger
tillfälligt uppskov och kan utgöra den vila eller paus som är motvikten till tidsstyrd aktivitet.
När denna frist sätts i relation till att vårda får patienten möjlighet att pausa och frigöras från
tidskrav, vilket gör att tidsbegreppet förses med en ton av vårdande. Vidare menar Nurminen
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(2012, s.285) att när patienten blir frigjord ifrån tidens anspråk kan denne erfara tidens
läkande kraft, något som också enligt författaren kan upplevas genom vårdande gemenskap.

Skolsköterskans dilemma
Vaccin kan sägas vara en av medicinens viktigaste framsteg under mänsklighetens historia.
Runt om i världen har vaccinationer kunnat minska både på sjukdomar och dödlighet och
genom det ha en positiv effekt på både det mänskliga lidandet och för ekonomin världen över
(Ulmer, Valley & Rappouoli, 2006). Trots alla goda aspekter med vaccinationer så finns det
en orsak, väl känd, som vid vaccinationer kan orsaka lidande. Det krävs för det mesta ett
”stick”! I Barnkonventionen (UNICEF, 2013b) som är utformad för att upprätthålla barns
mänskliga rättigheter står bland annat att läsa om principerna om barnets bästa som ska
beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3) och om respekt för barnets åsikter och att alla
barn har rätt att uttrycka sin mening (artikel 12). Även hälso- och sjukvårdslagen (SFS
1982:763) stödjer varje persons rättighet till självbestämmande och att all vård skall ges i
samråd med individen. Många barn anser att procedurer som innebär att få en spruta är en
mycket skrämmande och smärtsam situation och mycket forskning har gjorts på vad som kan
hjälpa och stjälpa barn vid procedursmärta (Taddio et al. 2009, Noel et al. 2010, Lacey,
Finkelstein & Thygeson, 2008). Denna forskning gäller dock framför allt slutenvården. Vad
det gäller skolhälsovården är området inte lika väl undersökt. En amerikansk studie
undersökte hur vaccinationstäckningen i skolorna kunde förbättras. Resultatet visade att dels
förberedelse och information i klassrummet hade effekt, men framförallt metoden att erbjuda
eleverna en present kunde vara verksamt: i det undersökta fallet noterades en ökad
vaccinationstäckning i samband med interventionen (Luthy, Thorpe, Dymock & Connely,
2011), vilket antyder att eventuell rädsla inför vaccination i det undersökta fallet inte var
större än önskemålet om en belöning. Det finns indikationer på att det framförallt är yngre
barn som uttrycker upplevelsen av smärta i vaccinationsögonblicket, då sker detta både
verbalt och med ansiktsuttryck, äldre barn (över sex års ålder) verbaliserar smärtupplevelsen i
betydligt mindre utsträckning (Stanford, Chambers, Craig, McGrath & Cassidy, 2005).
Svenska skolsköterskor vaccinerar barn från sex års ålder, det vill säga från och med den ålder
där forskning indikerar att smärta uttrycks i mindre utsträckning. Enligt Ives och Melrose
(2010) finns kunskapsluckor om hur sjuksköterskor själva upplever sitt dilemma med arbetet
med stickrädda barn men det kan leda till stress och otillfredsställelse och ofta saknas
stöttande resurser för sjuksköterskor i dessa situationer. Barnkonventionens principer
(UNICEF, 2013b) tillsammans med Socialstyrelsens rekommendationer (2004) om både
vaccinationstäckning och möjligheten till självbestämmande samt alla människors rätt till
information och hjälp i sjukvårdsfrågor kan leda till att skolsköterskan hamnar i ett etiskt
dilemma i mötet med barn som upplever rädsla i samband med sprutor.

PROBLEMFORMULERING
Vaccination är en av de vanligaste medicinska procedurerna som en individ kan genomgå
under sin barndom. Det finns dokumenterat bra strategier att använda vid vaccinationer men
de används inte fullt ut. Lagar styr hur skolsköterskan skall utföra sitt arbete med vaccination.
Elevers upplevelse av rädsla och smärta i samband med vaccination är något som kan påverka
skolsköterskan. Det kan bli en intressekonflikt för skolsköterskan att ta hänsyn till lagstiftning
som berör vaccinationsskydd och elevens rätt till medbestämmande. Det är av betydelse för
skolsköterskan att kunna hantera detta vårdande möte, men det finns få studier som beskriver
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hur skolsköterskan upplever mötet med stickrädda elever. Det är därför viktigt att undersöka
hur skolsköterskor beskriver sina erfarenheter av att möta elever som är rädda för stick.

SYFTE
Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans erfarenheter av möten med elever som
känner stor rädsla vid vaccination.

METOD
Ansats
Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod med induktiv ansats. Den induktiva
ansatsen beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim som att man analyserar texter, som
bygger på människors upplevelser och erfarenheter, på ett förutsättningslöst sätt (2012, s.
188). Dahlberg och Segesten (2010, ss.127) anser att för att bäst kunna stödja och stärka en
individs hälsoprocesser behöver den vårdvetenskapligt medvetne forskaren koncentrera sig på
det som berör individens värld, bland annat hur hälsa och vårdande uppfattas och påverkar
personen i sin kontext. För att få fram människors berättelser användes intervjuer i studien.

Deltagare
Malterud (2009, s.57) beskriver att ett strategiskt urval med variationsbredd kan göra att fler
nyanser av ett fenomen framkommer. Urvalet för föreliggande studie inbegriper
skolsköterskor anställda vid elevhälsan i Göteborgs stad. De intervjuade skolsköterskorna
arbetar med elever i den kommunala grundskolan, det vill säga årskurs F-9. Antal informanter
var åtta, anställda vid åtta olika skolor i fyra olika stadsdelar. Urvalet av informanter skedde
med hjälp av Göteborgs stads barnhälsoindex (Köhler, 2013). Detta index är utvecklat för att
ur en både medicinsk och psykosocial synvinkel ge en bild av hur Göteborgs barns hälsostatus
ser ut. För att få spridning geografiskt och socioekonomiskt valdes två stadsdelar med höga
poäng i indexet och två stadsdelar med lägre poäng i indexet ut. Slumpvis valdes sedan två
skolor per stadsdel ut för tillfrågan om deltagande – för varje utvald stadsdel utsågs även
”reservskolor” i händelse av eventuellt bortfall. Tillstånd att genomföra studien inhämtades
från skolornas rektorer. När detta erhållits skickades förfrågan om deltagande till
skolsköterskorna, tillsammans med forskningspersonsinformation. De som tackade ja till att
delta i studien kontaktades, varefter tid och plats för intervju gjordes upp efter vad som
passade informanten.
Av de åtta skolsköterskor som initialt tillfrågades om deltagande var det endast en som direkt
avböjde. En tillfrågad tackade ja, men gick – trots upprepade försök – sedan inte att få kontakt
med igen. Två tillfrågade söktes upprepade gånger efter att den skriftliga förfrågan skickats,
men återkom aldrig. Efter en viss tid gjordes då bedömningen att nya informanter skulle
kontaktas för att det säkert skulle gå att få ihop tänkt antal intervjuer, vilket sedan skedde och
således genomfördes studien med hjälp av sammanlagt åtta informanter. Samtliga
informanter var kvinnor. Utbildningsfördelningen var som följer: fyra skolsköterskor, två
distriktssköterskor, två barnsjuksköterskor. Åldern varierade mellan fyrtio och sextiofem år.
Antal yrkesverksamma år som skolsköterska varierade mellan ett och tjugofyra, många av
informanterna hade dock även annan erfarenhet som sjuksköterska. De intervjuade benämns
hädanefter i texten som informanter.
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Datainsamling
Då abstrakta fenomen som inte kan mätas eller kvantifieras, som en individs upplevelse, skall
undersökas lämpar sig intervju för datainsamling. Detta genom att via en dialog få
intervjupersonen att uttrycka sin upplevelse om den utvalda företeelsen (Dahlberg 2008, ss.
97). Denna metod bidrar till att förstå världen från intervjupersonernas (skolsköterskornas)
synvinkel (Kvale & Brinkmann 2009, s.17). Samtliga intervjuer genomfördes på
informanternas arbetsplats, enligt önskemål från dem själva. Författarna genomförde fyra
enskilda intervjuer vardera, det vill säga förhållandet författare/informant var alltid ”ett-ett”,
vilket förhindrade att den maktassymmetri en forskningsintervju alltid innebär inte ytterligare
förstärktes av numerärt överläge (Kvale & Brinkman 2009, ss.48). Innan intervjun påbörjades
gavs ytterligare information om studiens bakgrund och syfte och informanternas möjlighet att
när som helst avbryta deltagandet. Med deltagarnas tillstånd gjordes digital ljudupptagning av
intervjuerna. Intervjuernas längd varierade mellan tjugotvå och trettiofyra minuter. Polit och
Beck (2012, s.534) rekommenderar inspelning och efterföljande transkribering kontra att
anteckna i samband med kvalitativa intervjuer. Detta för att minska distraktioner och få större
möjlighet till koncentrerat lyssnande och därigenom bättre flöde i samtalet. Det går även att
minska bias som till exempel att den som antecknar, antecknar fel eller lägger in tolkningar i
anteckningarna. I ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale & Brinkman 2009, s.196)
beskrivs att det finns lärdom att få om sin egen intervjustil och hur intervjuer skrivs ut. De
inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant till löpande text av den som utfört respektive
intervju allteftersom intervjuerna samlades in. Efter intervjun tillfrågades informanterna om
de godkände att de kunde bli kontaktade efteråt för eventuell komplettering av uppgifter och
de informerades om att de var välkomna att ta del av den färdiga uppsatsen om de så önskade.
Avslutningsvis insamlades signerade samtyckesformulär .

Dataanalys
Vald analysmetod är kvalitativ innehållsanalys som enligt Elo och Kyngäs (2008) lämpar sig
väl för analys av ämnen inom vård och fenomen kopplade till omvårdnad. Lundman och
Hällgren Graneheim (2008, s.160) beskriver att en fördjupning i texten ska ske och
intervjutexterna skall analyseras och tolkas förutsättningslöst. Hsieh och Shannon (2005) talar
i sin studie om den konventionella innehållsanalysen, där analysen inte utgår från på förhand
bestämda kategorier, utan dessa kommer ur data. Enligt Hsieh och Shannon (2005) är detta
passande att använda för den här typen av ämne då det inte finns så mycket
forskningslitteratur om det valda fenomenet. De åtta intervjuerna utgjorde tillsammans en
analysenhet. En enhet, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s.162), bör vara
tillräckligt stor och tillräckligt liten för att kunna både ses som en helhet men även vara möjlig
att hantera i processen. Varje intervju kodades genom numrering mellan ett och åtta, detta av
att kunna härleda text till informant vid händelse av eventuellt avbrutet deltagande.
Polit och Beck (2012, ss.556) poängterar vikten av att bli familjär med texterna för att kunna
gå vidare med analysen. Detta gjordes genom upprepade genomläsningar av intervjutexterna
var för sig, med syftet i tankarna, och sedan tillsammans. Analys av data har skett manuellt.
För att få insamlad data hanterbar och översiktlig gäller det att reducera texten till mindre
sektioner (Polit & Beck 2012, s.558). Ur intervjuerna identifierades således meningsbärande
enheter, vilka sedan komprimerades till kondenserade meningsenheter, koder och teman
(Graneheim & Lundman, 2004).
Enligt Graneheim och Lundman (2004) förstärks en studies giltighet om frågan är utformad så
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att sättet på vilket den besvaras verkligen svarar an mot studiens syfte. Inför denna studie
gjorde författarna en pilotintervju var, vid genomläsningen av dessa framgick att frågan som
ställdes var i behov av viss modifiering. Detta innebar en viss justering av syfte och frågor i
studien. Datamaterialet som framkom i pilotintervjuerna befanns likväl vara användbart och
båda pilotintervjuer är därför inkluderade i studien.
Det är inte helt okomplicerat att bedöma resultatet av en kvalitativ innehållsanalys med
verktyg som validitet eller överförbarhet. Elo och Kyngäs (2008) menar att
trovärdighet/överförbarhet avser hur väl de funna kategorierna täcker in erhållen data. För att
säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet föreslår Hsieh och Shannon (2005) ”peer
debriefing”, där det involveras en tredje part som själv inte deltar i forskningsarbetet, men
som har god kännedom om området och som kan ge perspektiv på hur den som arbetar med
texten använder sig av metoder eller om något i forskningsprocessen behöver förändras. Spall
(1998) menar att ”peer debriefing” möjliggör extensiv diskussion mellan forskaren och den
tredje parten, diskussion som förutom att utvärdera funnen data också leder fram nästa
metodologiska steg. I den här studien har en form av ”peer debriefing” tillämpats då arbetet
skett under översikt av en handledare, som själv inte involverats i forskningsarbetet, men som
haft god insyn i hur arbetet fortskridit och har kunnat komma med konstruktiv kritik.
Tabell 1. Exempel på analysprocessen
Meningsbärande
enhet
”… alltså manman får fånga upp
lite… Alltså, om
de har varit iväg
på nån resa eller,
på nåt sätt, avleda
dem. Det är ju ett
sätt också att visa
att man är lite
avslappnad och
att det här är inget
farligt, vi kan
prata om Liseberg
samtidigt.”
”Ja det har hänt
att någon vägrat
men då försöker
man ju igen.
Säger att då låter
vi det vara nu så
får du, liksom,
komma tillbaka.
Då brukar det gå
bra. Det är väldigt
sällan som det är
nån som inte
går… Jag vet inte
om det… Ja, det
har
väl
hänt

Kondenserad
meningsbärande
enhet
Man får fånga
upp, avleda, visa
att
man
är
avslappnad och
att det inte är
farligt. Man kan
prata om resor
eller Liseberg.

Kod

Underkategori

Kategori

Visa att man är Att
använda Mobilisera
avslappnad och få strategier
resurser
dem att tänka på
annat.

Det är sällan som Försöka igen eller Att kunna erbjuda Mobilisera
det inte går. Får avvakta.
tid och tillfällen
resurser
försöka
flera
gånger eller skjuta
på det. Man får
vänta.
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någon gång. Men
man kanske får
försöka
flera
gånger
så…
Ibland har man
kanske fått skjuta
på det nåt år eller
så.”

Förförståelse
Malterud (2009, ss. 44) talar om förförståelsen som något som kan påverka under hela arbetet
med att samla in data och senare läsa det insamlade materialet. Förförståelsen kan vara på gott
och ont och det är viktigt att för sig själv som forskare vara medveten om den och fundera
över hur och vad den kan påverka. Författarna skrev ned sin gemensamma förförståelse innan
arbetet påbörjades. Denna diskuterades grundligt för att förstå hur den eventuellt skulle kunna
inverka på arbetets gång. Därefter beslutade författarna att i möjligaste mån lägga denna
förförståelse åt sidan för att kunna samla in och läsa resultat och fynd så öppet som möjligt.
Ingen av författarna har arbetat som skolsköterska, varför den generella förförståelsen om
dennes yrkesutövning är begränsad till erfarenheter från auskultationer under utbildningen.
Författarna har båda ett förflutet inom akutsjukvård med inriktning mot barn och ungdom. I
yrkesutövningen har författarna erfarit att många barn och ungdomar som kommer i kontakt
med sjukvårdande behandling uttrycker rädsla inför moment som inbegriper nålar, stick,
sprutor, vaccination och perifer venkateter. Författarnas förförståelse är att när sjuksköterskor
möter dessa barn och på grund av det akuta läget tvingas genomföra dessa mot barnets vilja
kan de själva uppleva negativa känslor. Dessa kan ge upphov till etiska betänkligheter och i
värsta fall negativa tankar om sin egen yrkesutövning.

Etiska överväganden
Enligt lagen om etikprövning (2003:460) föreligger inget krav på etikprövning för
högskolestudier på avancerad nivå, föreliggande studie har dock följt etikprövningslagens
regler för samtycke och information. Studien är genomförd i enlighet med World Medical
Associations Helsingforsdeklaration, som bland annat föreskriver informerat samtycke.
(2013). Forskningspersonsinformation har delgivits verksamhetschefer och informanter enligt
en mall från Etikprövningsnämnden (2013), anpassad för att bäst beskriva syftet med just
denna studie (bilaga 2). Konfidentialitet bevarades genom att de signerade samtyckesformulär
som samlats in från informanterna, samt uppgifter om informanter och intervjumaterial
(skriftligt och digitalt) har förvarats så att inga obehöriga har kunnat ta del av det. Efter
avslutat arbete med ljud- och textmaterial och godkänt examensarbete kommer detta kasseras
på ett sätt som säkerställer att obehöriga ej får tillgång till materialet.

RESULTAT
Tabell 2. Kategorier och underkategorier
Kategorier
Hantera intressekonflikter
Bemöta utmaningar

Underkategorier

Att väga föräldrars önskemål mot elevens integritet
Att ta ställning till tvång
Att känna otillräcklighet
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Mötet som möjlighet

Att möta elever med särskilda behov
Föräldrars närvaro
Att avstå ibland
Att ha kännedom om eleverna kan underlätta
Att ta hjälp av annan
Att använda strategier
Att ha kontroll över situationen
Att kunna erbjuda tid och tillfällen
Att hålla sig till sanningen
Att försöka tolka och stärka eleverna
Att inte se rädslan som ett problem

Hantera intressekonflikter
Att väga föräldrars önskemål mot elevens integritet
Det inhämtades alltid ett samtycke till vaccination från föräldrarna. När de stötte på
svårigheter i samband med elevers rädsla för vaccinationerna användes detta samtycke ibland
som en mild påtryckning för att få eleverna att ta vaccinationen. Genom detta ville de
förmedla en känsla av att beslutet inte var något som eleven själv kunde påverka. Det
framhölls också att informanternas upplevelse var att detta föräldrabeslut kunde underlätta för
eleven som slapp känslan av att det var de själva som skulle bestämma.
”… och att man, att man tar in att det är föräldern som bestämmer det här, det är varken du
eller jag, utan nu är… mamma tycker det är bra att du vaccineras, så att, så att det blir som
ett föräldrabeslut.”
Elevernas samverkan och delaktighet i möjligaste mån var något som informanterna strävade
mot. En önskan om att kunna fortsätta att ha en god relation till eleverna även efter
vaccinationen gjorde att de ansträngde sig för att ta hänsyn till elevernas behov och önskemål
när detta var möjligt. Detta gjorde att de ibland gick emot föräldrarnas önskemål.
”Så att de får känna att de bestämmer lite själva, att de har lite att säga till om, så man inte
bara… på dem /…/ För de är ju inte sjuka så, så att det är ju inte liksom… livsviktigt.”
”… men föräldrarna brukar säga … nej, kom och ta den bara. De vill inte att det skall ta tid.
Men jag säger nej, absolut inte! Jag ger inte utan att de är med.”
Att ta ställning till tvång
Det fanns ett motstånd till att använda fysiskt eller psykiskt tvång i samband med
vaccinationer. Informanterna uttryckte det som att de kunde försöka övertala fram ett okej
men att det inte var rätt att de själva eller någon lärare skulle hålla fast eleven på något vis.
Ibland hände det dock att någon elev blev fasthållen på föräldrarnas önskemål men då fick
föräldern stå för fasthållandet. Här framkom det att elevens ålder påverkade om de kunde
hålla fast eller inte.
” … det är ju inte så att jag, eller den andra skolsköterskan håller i nåt barn, om vi gör det,
det finns inte liksom, har jag svårt att tro att man gör på någon skola egentligen…”
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”Ett stort barn som går i fyran håller man inte fast! Han är för stor för det liksom. En liten,
en liten åttaåring, kan man sitta och krama [fast] i knäet, men man gör inte det med en, en så
stor kille.”
Det framkom också att trots motstånd mot tvång så kunde det ibland kännas möjligt att i
relation till att de kände eleverna så bra kunde informanterna ha en lite ”tuffare” attityd mot
eleverna för att kunna genomföra vaccinationen
” … man kan vara lite mer ”opedagogisk”. Man känner barnen och ja… De är inne annars
också. Och jag kan bli lite så där – jamen nu är inte detta så himla farligt, sluta sjåpa dig,
fram med armen nu, så ett-två-tre, så sticker jag. Och så sticker man och ja det var väl inte så
farligt? Nej. Och sedan är man lite go och mysig efteråt…”

Bemöta utmaningar
Att känna otillräcklighet
Det framkom att informanterna ibland i mötet med de stickrädda eleverna hade en känsla av
otillräcklighet. Deras möjligheter och förmågor räckte inte alltid till för att genomföra den
planerade vaccinationen. Det beskrevs att de hade en plan för hur vaccinationerna skulle
genomföras för att arbetet skulle flyta på så bra som möjligt för alla inblandade. Vid de
tillfällen men då de mötte elever som satte sig på tvären vid vaccinationstillfället och de kände
att deras planering inte fungerade så kunde de känna en frustration över en misslyckad insats.
”… man vill ju att det skall funka… Det ingår ju liksom… i jobbet… menar jag, ehh, att
barnen skall bli vaccinerade.”
”Sen har jag haft de tillfällena där ingenting har hjälpt. Oavsett hur mycket vi har suttit. De
har tittat och lekt med nålar och stuckit i en tvättsvamp. Vi har pratat om det...
Skolpsykologen har varit inkopplad och ingenting har hjälpt.”
”…det är klart att det blir frustrerande och det är klart att man… att man tycker att… Man
har en rutin, en struktur och man försöker fånga in hans rädsla och man försöker
resonera…”
Att möta elever med särskilda behov
I mötet med elever med så stor rädsla inför vaccination att den var svår att genomföra eller
helt uteblev beskrev informanterna att det framför allt rörde sig om elever med behov utöver
det ordinära, från elever med lättare neuropsykiatriska diagnoser till särskoleelever. De
särskilda behoven behövde enligt informanterna dock inte alltid vara förlagda till eleven, utan
kunde till exempel bero på en komplicerad familjesituation, eller ibland en kombination.
”Han lyckades jag aldrig med. Han, men där var det svårt att samarbeta med föräldrarna.
De… Den pojken fick bestämma allt själv och de… Det var lite pojken som inte ville bli stor.
Han var väldigt, hade väldigt stor frånvaro från skolan också…”
Informanterna upplevde att det var svårt att påverka mötet med eleverna i själva
vaccinationsögonblicket och beskrev det som att det var just elevernas behov eller bristande
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förmåga som försvårade situationen. Dessa elever var enligt informanterna föremål för både
flertalet försök och en variation av strategier, som beskrivits ovan.
”Men han, han hade inte riktigt, han hade inte riktigt förmågan att resonera på det planet, så
att jag, jag, jag kände ändå inte att, eh… Vi försökte, vi försökte på ett bra sätt flera gånger,
både med och utan mamma. Ehm, men… Men han, han hade inte riktigt förmågan att samla
ihop sig och hans mamma hade inte heller riktigt det, så att det var ju ett undantagsfall…”
Föräldrars närvaro
Informanterna berättade att det är få elever i grundskolan som har med sig föräldrarna vid
vaccination, men de elever som är så rädda att det är svårt att genomföra har emellanåt med
sig en eller båda föräldrarna. Informanternas upplevelser av att ha föräldrarna närvarande vid
vaccination av mycket rädda elever är att det inte alltid är något som underlättar i situationen.
Beskrivningarna spänner över allt ifrån att det inte alltid är till hjälp eller att det kan gå lättare
utan föräldrarna, till att det kan vara svårt att samarbeta med dem eller uttalat kan bli dåligt
när föräldrarna är med.
”Nej du vet de tittar på varandra och så blir hon jätterädd och hon skall sitta i knät fast hon
är tolv-tretton år… Bättre att hon samlar ihop sig och kommer själv kan jag tänka då… får se
om det går.”
”… en pojk, i grundsär, där mamma var med och hon ville inte hålla, utan hon ville att, han
skulle, det skulle gå ändå. Och det gick inte.”
”Jag tycker föräldrar är liksom… Opedagogiska, hårda… Och det är, har jag också blivit
förvånad för ibland, att de inte då tar barnet i knäet, liksom…”

Att avstå ibland
Informanterna beskrev att det ibland hände att de avstod från att vaccinera en elev trots att de
var positiva till vaccinationer och dess nytta både för eleven och för samhället i stort. Det
faktum att det ingår i deras arbetsuppgifter att följa basprogrammet för vaccinationer kom
ibland i andra hand då det uttrycktes att det var viktigare att värna om kontakten med eleven
och elevens välbefinnande än att en vaccination skulle genomföras till varje pris. Det ansågs
inte vara värt att bråka för mycket med eleven. Vid utebliven vaccination uppgav
informanterna att de lämnade över till nästa skola, hänvisade till annan mottagning eller helt
enkelt litade till flockimmuniteten.
”Men till slut kändes det inte riktigt… klokt att fortsätta med det, utan då fick han få sina
vaccinationer på något annat sätt. Jag följde inte honom, så jag vet inte hur det slutade…”
”Jag tycker alltså… Att man inte skall hetsa upp sig. Som jag säger; vi ger det för att ni inte
skall bli sjuka. Ni får skydd men också ett skydd för samhället. Men samtidigt… det kan bli att
jag klarar det den här gången men om det inte blev bra så blir det inte bra sedan för de
kanske behöver ha fler sprutor.”
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Att ha kännedom om eleverna kan underlätta
Beskrivningen av att ha kännedom om eleverna beskrevs olika bland informanterna. De
uppgav dels att det inte var viktigt, eftersom de ofta vaccinerade på andra skolor än sin egna
och att det var svårt att förlita sig på en personlig relation till de eleverna för ett lyckat
genomförande. De uppgav också att de tyckte att det var fördelaktigt att känna till eleverna
innan, att veta vilka som var rädda inför vaccinationen och hur de skulle planera för att möta
dem.
”Och då vet man ju kanske vem som är lite ängsligare, vem som man har kanske, kanske till
och med jag föreslår att mamma eller pappa ska följa med, eh, för att man känner att det
behövs nog. Så att, det är ju, det handlar ju om att förbereda dem och att man känner den där
tilliten, att man känner barnen och så är det ju mycket när man jobbar som skolsköterska…”
Informanterna uppgav också att det ibland kunde brista i informationen till elevhälsan, att det
hände att det fanns företeelser hos eleverna som de hade velat ha kännedom om för att kunna
skapa ett bättre möte.
”… jag hade en kille för några år sen som svimmade … Och, och då visade sig att han gjorde
alltid det … Men, han sade ju ingenting! /…/ Så, han, han var ju väldigt, väldigt rädd, men
det berättade jag ju sen, när han började högstadiet att han är, fruktansvärt alltså, han-han
kunde ju inte hantera det. Det här tycker jag var lite synd, för mamman visste ju om det, men
hon sade ingenting...”
Att ta hjälp av annan
I mötet med de elever som var så rädda inför vaccination att genomförandet blev svårt uppgav
informanterna att de ofta tog hjälp av någon annan. Endast vid något tillfälle hade
skolpsykolog eller annan enhet i elevhälsan kopplats in i samband med vaccination.
Informanterna efterfrågade hjälp i form av till exempel en mottagning för stickrädda dit
eleverna kunde hänvisas. Informanterna beskrev att de framför allt sökte hjälp hos elevernas
lärare, vilka genomgående beskrevs som en bra hjälp och att de uppfattades ha god kontakt
med eleverna.
”Och hon var fruktansvärt rädd. Men, hade världens bästa lärare, en ung manlig lärare… En
gång höll vi på en timme, han och jag och hon…”
Informanterna vaccinerade aldrig ensamma, det fanns alltid en kollega på plats. Detta var
något som beskrevs som underlättande för dem själva, dels av praktiska skäl och dels för att
de tillsammans hade bättre förutsättningar att hantera svåra situationer.
Att använda strategier
Under intervjuerna beskrev informanterna på olika sätt hur de använde olika strategier i mötet
med de elever som uttryckte rädsla för vaccination. Strategierna kunde vara praktiska knep,
såsom att be eleverna att ligga ned, att i väntrummet först ta in de som var synbart rädda, eller
att de tittade på roliga videoklipp tillsammans samtidigt som vaccinationen genomfördes.
Informanterna uppgav att de sällan använde farmakologisk smärtlindring, i form av till
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exempel EMLA®-kräm. Flera beskrev okonventionella metoder, där de fått improvisera för
att genomföra vaccinationen, till exempel genom att befinna sig någon annanstans än på
skolsköterskeexpeditionen.
”… till exempel i onsdags kom de inte [två elever som inte dykt upp på vaccinationsdagen,
förf. anm.] och igår var de nästan helt säkra på att jag var ensam och de hade inte hört att
det var vaccinationsdag, de var jätteglada och kom till mig och sa att ’vi skall till torget’.
’Jaha, vad skall ni göra?’ ’Vi skall till biblioteket’. ’Mm… Om ni bara väntar lite så skall jag
gå med er’. ’Vad skall du göra där?’. ’Jag skall berätta för er men jag skall bara ta mina
kläder’. Jag tog mina kläder och sedan sa jag att innan ni går till biblioteket så går vi till den
andra skolan så får ni en spruta där. De skrattar, nej, nej, men jag sa ’jo det gör vi’”.
Informanterna gav också en bild av hur de i vaccinationstillfället prövade sig fram till vilken
strategi de skulle använda och det framkom överlag att de inte upplevde att en och samma
strategi fungerade för alla.
Att ha kontroll över situationen
Informanterna beskrev att de i vaccinationssammanhang hade situationen under kontroll när
de mötte de elever som gav uttryck för stor rädsla. Förutom några enstaka exempel på
situationer som blivit svårhanterliga beskrev informanterna att de med rutin, struktur och
erfarenhet var kapabla att genomföra vaccineringen. De berättade att för att behålla kontrollen
behöver informanterna vara väl förberedda – både mentalt och rent praktiskt, vilket var ett
återkommande påstående. Vana, eller erfarenhet, var något informanterna beskrev som
faktorer som hjälpte dem att ha kontroll över situationen.
”… och det är också väldigt skönt att kunna säga det. När man, när man har så pass mycket
erfarenhet. Man har vaccinerat tusentals barn och, och kan med eh… Med väldigt s-stor
trygghet och säkerhet säga det, att du kommer bli förvånad över hur bra det här går.”
Att kunna erbjuda tid och tillfällen
Informanterna beskrev att i mötet med de rädda eleverna gick vaccinationen ofta inte att
genomföra på ett enda försök. De uppgav att det behövdes ett eller ett par försök till för att
genomföra vaccinationen, antingen på en och samma dag eller att de fick boka in ett nytt
tillfälle. Informanterna nämnde att de kunde boka in eleverna på en dag när elevhälsan hade
läkarmottagning, att de kunde förlägga vaccinationen på grannskolan så att de var två
sköterskor vid vaccinationen, eller att eleven helt enkelt fick gå ut en stund och komma
tillbaka in för att pröva igen samma dag. Dessa ytterligare tillfällen beskrevs av informanterna
som tillgångar, att de visste att om det inte fungerade på själva vaccinationsdagen var det inga
problem att senarelägga tillfället och då kunde de oftast välja ett tillfälle som passade
omständigheterna för elevhälsan och eleven.
”… att man tar, säger det, vet du vad, nu tar vi, det var ingen bra dag idag, nu gör vi så att,
nu pratar jag med mamma och pappa och sen så bokar vi tid i nästa vecka, eller veckan
efter…”
Informanterna beskrev att även om det på själva vaccinationsdagen ibland kunde bli stressigt,
så upplevde de att de hade tid att erbjuda eleverna. De berättade att de elever som behövde
mer tid på sig kunde få det och att de tyckte att med hjälp av prat och tid kunde de vaccinera
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även de elever som var mycket rädda inför vaccination. Informanterna uppgav att de kunde
erbjuda tid, dels genom att låta eleverna få tid att ställa frågor, dels genom att signalera att de
själva kunde avvakta och inte avsåg att forcera fram vaccinationen.
”Nej, det kan vara svårt med tiden, men jag känner att det får ta den tid det tar med
vaccinationerna, för jag vill inte att man bara skall köra på så där fort och… Ta in två åt
gången. Det kan vi ju göra ändå men det får inte bli stress. Det kommer ju någon emellan
som behöver lite mer tid… Och då måste man ju försöka ta den tiden.”

Mötet som möjlighet
Att hålla sig till sanningen
Informanterna var noga med att de ville hålla sig till sanningen gentemot eleverna angående
vaccinationer. Många elever frågade informanterna inför vaccinationer hur det gick till, om
det skulle göra ont och i så fall hur ont det skulle göra. Informanterna ville att eleverna skulle
känna sig förberedda och inte känna sig lurade efteråt och försökte därför att varken överdriva
eller underdriva hur det kunde kännas och upplevas.
”… det gäller ju att inte förminska det till att det inte gör ont och samtidigt får man inte
låtsas som att oj-oj-oj-oj-oj-oj-oj…”
”Och de frågar om det gör ont och jag säger alltid att det gör ont, för det gör ont att få
sprutor.”
Att försöka tolka och stärka eleverna
Informanterna beskrev hur de försökte uppmärksamma och möta elevernas före och efter
vaccinationssituationen. De berättade hur de innan vaccinationer noterade olika beteenden
från eleverna och hur de genom att tolka dessa som frågor kunde hjälpa eleven att sätta ord på
det de kände och hur eleverna då kunde få svar på sina frågor.
”Och den här oron tar sig ju så många olika uttryck, en del blir ju jättepladdriga och liksom
alldeles vimsiga ute i... här i väntrummet och pratar med alla och är så rädd och ger
verkligen uttryck för sin oro, medan andra sitter ju bara helt bleka och tysta…”
Efter genomgången vaccination ville informanterna också försöka fånga upp elevernas
känslor för att få dem att fundera på hur deras upplevelse var. Informanterna beskrev hur de
på olika sätt försökte bejaka eleverna och den rädsla som de kände. De ville försöka förstå vad
som gjorde eleverna rädda samtidigt som de önskade att eleverna själva skulle se på sin rädsla
och hur de hanterade den. Målet kunde vara att på så vis göra det lättare för eleverna att förstå
att det inte var konstigt att känna rädsla men att det kunde gå att våga ta sprutan ändå.
”Ja och då frågar man ju lite mer, försöker lite det här med motiverande sa-, alltså lite det
här med liksom hur det känns och varför och, eehm, ja, och om de kände såhär förra gången
de fick spruta, att man försöker lite att de ska få berätta hur de känner sig.”
Informanterna ville också få eleverna som vaccinerade sig, trots att det fanns mycket rädsla
innan, att efteråt fundera på hur de klarade av att ta sprutan trots att de var så rädda innan.
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Detta för att försöka få eleven att se att de klarade av att hantera sin rädsla och
förhoppningsvis ta med den förmågan till kommande vaccinationer.
”… du ville egentligen inte komma hit, men nu sitter du här och nu har du fått din vaccination
och du fixade det jättebra, hur gjorde du för att lyckas?”
Att inte se rädslan som ett problem
Informanterna hade ett tämligen okomplicerat förhållande till elever som var rädda och
oroliga för vaccinationer och till sitt egna sätt att hantera situationen. Detta verkade kunna
härledas till att det inte ansågs som ett stort återkommande problem utan det påpekades
snarast att det var undantag som inte sågs ofta.
”Ja. Stickrädsla finns. Och, och oro. Men, men, jag ser inte det som ett så stort problem.”
”Och ja, alltså, min upplevelse är att… Att det går, det går väldigt, väldigt bra i de allra
flesta fall.”

DISKUSSION
Metod
Enligt Polit och Beck (2012) är ett viktigt kriterium för att inkludera en person som informant
i en kvalitativ studie att personen faktiskt har upplevt det fenomen som skall undersökas (s.
515). Med detta i åtanke har författarna frågat sig om formuleringen i
personinformationsbrevet kunde ha formulerats annorlunda, för att verkligen vara säker på att
nå rätt informanter i förhållande till syftet. Om formuleringen istället hade lytt till exempel:
”Vi söker dig som har erfarenhet av elever som upplevt så stor rädsla att vaccination varit svår
att genomföra” snarare än att generellt beskriva forskningsfrågan, kunde möjligen
informanterna som tackade ja beskriva fenomenet mer ingående. Risken finns dock att det
möjligen hade varit svårare att få informanter då de flesta av informanterna säger sig ha
begränsad erfarenhet av fenomenet.
Vidare är det enligt Elo och Kyngäs (2008) viktigt att i arbetet med kategorisering av data
hela tiden gå tillbaka till texten för att säkerställa kategoriernas tillförlitlighet gentemot
informationen. Författarna har därför genom att både enskilt och gemensamt initialt läsa all
data och sedan försökt att göra tillförlitligheten starkare genom att tillsammans under
diskussion förvissa sig om att datainnehållet uppfattats på samma sätt. Under analysprocessen
har alla steg gjorts under samarbete och diskuterats ingående. En styrka är just att allt
kodningsarbete gjordes gemensamt av författarna och alla beslut var föremål för utförlig
diskussion (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s.170). Stöd för inkluderande eller
exkluderande av enheter och koder motiverades med att dels gå tillbaka till det skriftliga
intervjumaterialet, dels att den som intervjuat kunde förtydliga det som var svårt att utläsa av
enbart text.
Arbetet med att utvärdera intervjufrågan med hjälp av pilotintervju föll väl ut. Efter att syftet
modifierats till att behandla erfarenheter snarare än upplevelser når studien en högre
trovärdighet, eftersom modifieringen säkerställde att det författarna avsåg undersöka
besvarades väl av informanterna. Tillförlitligheten i analysen har säkerställts genom
regelbunden ”peer debriefing” (Spall, 1998). Återkommande diskussion av analysprocessen
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med handledaren minskar risken för att data förändras alltför mycket över tid. Genom att
tillsammans med handledare analysera arbetet med databearbetning minskar risken att
kategori skiljer sig för mycket från originaldata och en högre tillförlitlighet kan uppnås.
Genom att ha hög tillförlitlighet gällande databearbetningen uppnås även hög trovärdighet, att
det genom kodning och abstrahering fortfarande skall vara informantens röst som gör sig hörd
genom materialet (Hsieh & Shannon, 2005). Studiens överförbarhet får anses ha sina
begränsningar. De fynd som gjorts kan troligen inte överföras till kontexten inom slutenvård,
men kan sannolikt anses vara relevanta för andra elevhälsoenheter och eventuellt för vissa av
primärvårdens enheter.
Under arbetets gång har författarna strävat efter att förhålla sig trogna till den kvalitativa
ansatsen och koncentrerat arbetet med att få fram informanternas erfarenheter. Den inledande
frågan bjöd in informanterna att fritt berätta om sina upplevelser utan vidare styrning från
intervjuaren. Andrafrågorna strävade efter att behålla samma öppenhet som inledningsfrågan
och bestod ofta i en enkel upprepning av de senaste ord informanten sagt, eller en följdfråga
som knöt an till något informanten tidigare sagt (bilaga 3). I studien användes frågor av
ostrukturerad karaktär och detta kan anses som en styrka då det ger möjlighet för
informanterna att ge reflekterande svar. Författarna fann dock att det stundtals var svårt att få
informanterna att tala om sina upplevelser av mötet, istället ville de berätta erfarenheter av
mötet och vad de praktiskt gjorde och hur de uppfattade att eleven upplevde mötet.
Författarnas ringa erfarenhet av att intervjua kan också ha påverkat resultatet då någon med
mer erfarenhet av intervjuande möjligen kunde ha gjort att svaren blivit mer uttömmande och
ännu större variationer kunde ha hittats. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.105) krävs det
praktik för att få färdigheter i intervjuteknik. Oerfarenheten försökte författarna kompensera
genom att tätt inpå varje intervju transkribera materialet för att både ha intervjun i färskt
minne och för att kunna ta lärdom av den gjorda intervjun och på det viset förbättra
författarnas intervjuteknik.
Informanternas fördelning över förskola till låg-, mellan- och högstadiet säkerställer att de har
erfarenhet av att möta elever i varierande åldrar. Önskvärd geografisk och socioekonomisk
spridning för Göteborgs stad anses ha uppnåtts då samtliga av de tilltänkta stadsdelarna finns
representerade i studien. För studiens omfattning har antalet informanter upplevts vara
tillräckligt, då den information som framkommit uppvisat tillfredsställande varianser.
Författarna anser att undersökningsgruppen uppvisar god bredd gällande antal år i yrket,
deltagarnas ålder och variationen av specialistsjuksköterskeutbildningar. Majoriteten av de
tillfrågade tackade ja till deltagande, vilket i förhållande till informationen i det
forskningspersonsinformationsbrev de erhållit kan anses tyda på att de i någon utsträckning
ansåg sig ha erfarenhet av det som studien avsåg undersöka. Önskvärt hade varit deltagande
av manliga skolsköterskor, men inga sådana fanns representerade i de utvalda skolorna.
Särskilda åtgärder för att finna manliga skolsköterskor har inte vidtagits.

Resultat
Resultatet visar att informanterna träffade elever som gav uttryck för rädsla i samband med
vaccination. De beskrev dock att det var sällan förekommande, samt att de upplevde att de
hade de verktyg som krävdes i situationen. Informanterna berättade att det fanns svårigheter i
form av till exempel intressekonflikter men också en mängd resurser för dem att utnyttja.
I vaccinationssammanhang möter skolsköterskor elever i många åldrar. Enda skillnaden i hur
elevernas ålder påverkade bemötandet i praktiken beskrevs för de yngsta eleverna, där det i
högre grad togs ställning till att mer aktivt, med förälders hjälp, hålla still eleverna. Detta blev
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sällan aktuellt med de större eleverna. Möjligen blev de äldre eleverna föremål för högre grad
av övertalning istället. Även med tanke på eventuell skillnad i elevernas kognitiva utveckling
anser författarna att framkomna kategorier kan appliceras på samtliga aktuella åldrar, även om
eleverna till exempel i fallet avseende att ta ställning till tvång har behandlats något olika i
praktiken.
FN:s barnkonvention konstaterar att hänsyn skall tas till barnets åsikter (Unicef, 2013b),
Socialstyrelsen (2004) påbjuder att individen har rätt att bestämma över sitt eget liv och inte
skall utsättas för försök till påverkan och hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) säger att
all vård skall ges i samråd med individen. I mötet med de elever som är rädda för vaccination
skulle dessa rättigheter sammantaget kunna utgöra ett hinder, men informanterna gav inte
uttryck för att så var fallet. För att undvika tvång men ändå utföra vaccinationen försökte de
bland annat luta sig mot det faktum att de endast utförde föräldrarnas önskemål. När
informanterna trots detta upplevde alltför stort motstånd från eleven valde informanterna
ibland att avstå.
En inre konflikt identifierades i det faktum att informanterna talade om hur de är ålagda att
utföra vaccinationen, men att de också vill värna om en fortsatt god relation till eleverna.
Informanterna ville prioritera den enskilde elevens välbefinnande före samhällsnyttan
och/eller att behöva lämna över vaccinationen till någon annan utförare. Denna omsorg om
eleven kan utgöra en bra grund för en vårdande relation (Weiner & Auster 2007). Möjligen
kan denna omständighet göra att informanterna inte upplevde mötena som ett problem – de
verkade ha en gräns för hur mycket påverkan de utövade och när denna nåddes så
respekterade de elevens önskemål genom att antingen avvakta eller helt avstå ifrån
vaccinationen.
Fasthållning av eleverna var något som informanterna uttryckte i negativa termer och försökte
undvika. När det ändå förekom beskrevs det som att det alltid var på förälderns initiativ och
utfördes av denne. Darby och Cardwell (2011) menar att fasthållning som begrepp inte
nödvändigtvis är svart eller vitt, det vill säga att det finns tillfällen när det kan vara motiverat,
men gör skillnad på typer av fasthållning och att det alltid måste vägas mot vad som är det
bästa för barnet. Darby och Cardwell (2011) poängterade även att det i förekommande fall är
mycket viktigt för sköterskorna att utveckla ett samarbete med barn och deras familjer för att
kunna arbeta i barnets intresse. Golsäter, Enskär och Harder (2013) framhåller att
skolsköterskan kan få elevernas samtycke till hälsoundersökning, inklusive vaccination,
genom att försöka involvera eleverna. Detta kan till exempel ske genom att eleverna erbjuds
utrymme inom ramen för hälsobesöket. I föreliggande studie beskrev informanterna att de
erbjöd eleverna utrymme i form av tid och möjligheten till flera tillfällen; detta kan stärka
elevernas möjlighet till medbestämmande. Ett utökat medbestämmande kan stärka elevens
position i arbetsalliansen mellan denne och skolsköterskan och betona att eleven är en viktig
del av det som skall utföras, vilket kan ge fördelaktiga förutsättningar för det vårdande mötet.
Informanterna uppgav att olika strategier kunde underlätta för dem själva, då de upplevde att
framförallt olika typer av avledning hade en positiv inverkan på de rädda eleverna, vilket
främjade möjligheten för dem själva att utföra vaccinationen. En tidigare gjord systematisk
översikt av psykologiska metoder för att minska obehag och smärta i samband med
nålrelaterade procedurer (Uman, Birnie, Noel, Parker, Chambers, McGrath & Kisely, 2013)
verifierar informanternas upplevelse att avledning är bra som metod. Uman et al. (2013) fann
att effektiviteten för avledning som smärtlindring var mycket hög. Faktum är att avledning
som metod vida överträffade många mer eller mindre vedertagna metoder, såsom
information/förberedelse, kognitiv beteendeterapi eller föräldracoaching (Uman et al. 2013).
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Informanternas exempel på avledning kunde vara att titta på roliga videoklipp när
vaccinationen gavs, en metod som enligt ovan nämnda publikation kan antas vara mycket
lämplig – även om strategierna från informanternas sida inte beskrevs uttryckligen i termer av
evidensbaserad kunskap. Informanterna uttryckte att det enligt dem fanns gott om tid för
mötet och att de, när de hade möjlighet, gärna lade tid på själva vaccinationsmomentet. Att de
dessutom sade att de försökte skapa nya tillfällen för eleven att komma åter antyder att de
använde tidsfrist för eleverna som en strategi. Genom att låta de rädda eleverna få tidsfrist och
möjlighet att förbereda sig inför nästa gång kan bidra till att tiden i sig kan ha en vårdande
verkan (Nurminen 2012, s. 258).
Uppfattningen bland informanterna var att eleverna är rädda för att vaccineras för att de tror
att sticket skall göra ont. Informanterna får ofta svara på frågor om det kommer att göra ont
och hur ont det kommer att göra. Det finns hög evidens i litteraturen för farmakologiska
smärtlindringsmetoder, såsom ytanestesi, i form av till exempel EMLA®-kräm (Taddio et al.
2009). Dessa metoder skulle kunna minska smärtan vid vaccinationer men nämndes nästan
inte alls av informanterna. En förklaring till detta skulle kunna vara att informanterna
upplevde tillfredsställelse med de strategier de använde och själva inte upplevde att det fanns
något behov av farmakologiska metoder.
Informanterna beskrev hur de ärligt uppgav att vaccination gör ont, men att de inte heller
överdrev hur jobbigt det skulle kunna upplevas. I en tysk studie undersöktes hur
uppfattningen av smärtrelaterade ord aktiverade delar av hjärnans smärtregioner. Där
konstaterades att orden inte bara inducerade icke-specifik respons, det vill säga något som
skulle kunna förklaras med affekt, utan specifik förekomst av smärta. Dessutom kunde olika
grader av distraktion vid uppläsningen av de smärtrelaterade orden påverka vilken
smärtregion som aktiverades (Richter, Eck, Straube, Miltner & Weiss, 2010). I relation till
denna studie kan informanternas beskrivna taktik – medveten eller inte – innebära att de styr
bort från de smärtrelaterade orden och på så sätt försöker göra obehaget så litet som möjligt,
framförallt i de fall där även avledning förekom.
Sättet på vilket forskningsfrågan är ställd skulle ha kunnat generera svar i negativa termer,
som till exempel frustration, men den undersökta gruppen har istället svarat i termer av
problemlösning och redskap. De tillfrågade informanterna bekräftade att de i sitt arbete mötte
stickrädda elever, men informanterna beskrev en hög grad av hanterbarhet och att de därför
inte upplevde situationen som ett problem. Författarna upplevde en kontrast mellan tidigare
forskningsresultat (Noel et al., Ives & Melrose, 2010) och den övervägande positiva och
okomplicerade bild som framstod ur informanternas berättelser. Det kan finnas flera tänkbara
orsaker till denna diskrepans. Den kontext där informanterna befinner sig kan vara skild från
den vårdmiljö som primärt varit grunden för genomgången forskning, såsom slutenvård.
Forskning om elevhälsan i Sverige är också knapp och forskningsresultat från andra länder
kan ha begränsad applicerbarhet på svenska förhållanden. Möjligheten finns också att urvalet i
sig kan ha bidragit till detta resultat. De som tackat ja till deltagande i studien kan eventuellt
förmodas ha haft ett intresse för området sedan tidigare och därmed besitta särskilt goda
kunskaper eller strategier. Med det förbehållet behöver inte resultatet från just denna
undersökningsgrupp vara representativt för alla skolsköterskor.
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Kliniska implikationer
Undersöka möjligheten för utökat användande av farmakologisk intervention såsom
ytanestesi, inför vaccination.
Utökat samarbete runt de rädda eleverna med övriga delar i elevhälsans team, såsom
kurator eller skolpsykolog.
Förslag till vidare forskning
För att verifiera studiens resultat behöver även elevernas erfarenheter av mötet undersökas för
att se hur deras upplevelser överensstämmer med skolsköterskornas dito.
Slutsats
Informanterna upplevde att de sällan mötte elever som var så rädda att vaccination var
svår att genomföra.
Att samtidigt tillgodose föräldrars önskemål, samhällsnyttan av vaccination och
elevens egen vilja kunde innebära en utmaning.
Informanterna beskrev en känsla av att eventuella problem som kunde uppstå kunde
hanteras.
Informanterna uppgav att de hade resurser i form av tid och egna kunskaper.
Mötet med elever som uttryckte rädsla inför vaccination upplevdes av informanterna
som oproblematiskt.
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Bilaga 1.

Tabell över det svenska vaccinationsprogrammet för barn 2013.
Vaccinationer märkta med fetstil är de som ges i elevhälsans regi under grundskoletiden.
Ålder

3 mån

Vaccin mot
Difteri,
stelkramp,
kikhosta

Allmän del, rekommenderas till alla barn
I
II
III
IV
(barn
födda
t.o.m.
2001)

Polio
I
Haemophilus
I
influenzae typ
b
Pneumokocker I
Mässling,
påssjuka, röda
hund

Humant
papillomvirus

Tuberkulos

Hepatit b

5
mån

12
mån

II
II

III
III

II

III

18
mån

5-6 år

6-8
år

10
år

1012
år

12 år

14-16
år

V
(barn
födda
från
2002,
börjar
gälla
2016)

IV

I

II
(barn
födda
från
2002)

II
(barn
födda
t.o.m.
2001)
I +
II +
III

Riktad del, rekommenderas till barn med särskild risk
Ges i en dos, vanligtvis vid 6 månaders ålder, om barnet anses ha ökad risk för att
smittas av tuberkulos. Om barnet skall vistas där det pågår smittspridning kan
vaccinet vid behov ges ännu tidigare.
Ges vanligen i tre doser, till barn som anses ha ökad risk för att smittas av hepatit b.
Kan ges tillsammans med andra spädbarnsvaccinationer eller enligt ett särskilt
tidsschema. Särskild rutin tillämpas för nyfödda till mödrar med konstaterad hepatit
b.

Källa:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/allmannavaccinationsprogrammet/ [2013-10-10]

Bilaga 2. (I)

Forskningspersonsinformation
Bakgrund
Det finns många barn som är rädda för sprutor och stick. Barnens reaktioner på sin rädsla kan
i sin tur påverka bland andra skolsköterskor som i sitt arbete är ålagda att utföra vaccinationer.
Syfte
Syftet med studien är att undersöka skolsköterskans upplevelser av mötet med elever som
uttrycker rädsla inför vaccination. Önskemålet är att du som intervjuperson berättar om dina
upplevelser av möten med elever som på olika sätt uttrycker rädsla för vaccination, vilket i sin
tur leder till annat förfarande än det som normalt används för information och åtgärder vid
vaccination.
Förfrågan om deltagande
Som skolsköterska på en av flera av oss utvalda skolor tillfrågas du om deltagande i vår
studie.
Hur går studien till?
Studien är en intervjustudie med skolsköterskor. Intervjun kommer att göras där
skolsköterskan anser det lämpligt, på arbetsplatsen eller annan plats. Intervjun beräknas ta
mellan 30-60 minuter och vi önskar spela in intervjun för att underlätta efterkommande
analys. Intervjun kommer att utföras av en av de ansvariga för studien. Den inspelade
intervjun kommer att skrivas ut och denna text kommer sedan att analyseras och
sammanställas kodat. Resultatet kommer att presenteras vid Högskolan i Borås i form av en
magisteruppsats.
Hantering av data och sekretess
Uppgifter om de intervjuade, ljudupptagning och den utskrivna texten kommer att förvaras så
att inga obehöriga kan ta del av dessa. I rapporten kommer eventuellt citat, av det som sagts,
att användas men då materialet kommer att kodas och endast de ansvariga för studien har
tillträde till kodnyckeln så kommer konfidentialitet att garanteras vid ev. publicering.
Resultatet kommer att redovisas så att det inte finns någon möjlighet att varken identifiera
skola eller enskild individ.
Information om studiens resultat
Studien sker inom ramen för ett examensarbete på magisternivå vid Institutionen för
vårdvetenskap på Högskolan i Borås och kommer där att presenteras i form av en
magisteruppsats. Möjlighet finns att ta del av den färdiga uppsatsen om önskan finns.
Frivillighet
Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.
Vid frågor eller mer information kontakta ansvariga för studien, se nedan. Skolsköterskor som
väljer att medverka kommer att i samband med intervjun bli ombedda att skriva under ett
samtyckesformulär. Skulle du avböja att deltaga är vi tacksamma för besked om detta snarast
möjligt.

Bilaga 2. (II)
Ersättning
Ekonomisk ersättning utgår inte för deltagande i studien, men du kommer att erbjudas fika.
Ansvariga
Stina Jonsson, distriktssköterskestudent
Tel: 07XX-XXXXXX
e-mail:

Anna Linné, distriktssköterskestudent
Tel: 07XX-XXXXX1
e-mail:

Handledare
Stefan Nilsson, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås
Tel: 033-XXX XXXX
E-mail:
Samtyckesformulär
Till studien ”Om upplevelsen av det vårdande mötet mellan skolsköterskor och elever som
uttrycker rädsla inför vaccination”
Härmed bekräftas att jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och hur den
skall gå till. Jag samtycker till att medverka i studien och är medveten om att deltagandet är
helt frivilligt och att det när som helst kan avbrytas utan att några skäl behöver anges. Jag
godkänner att forskarna involverade i studien vid behov får korrespondera med mig för
kompletterande frågor via e-post.
Namnteckning
-----------------------------------------

Ort och datum
------------------------------------------------

Namnförtydligande: -----------------------------------------e-mail: ---------------------------------------------------Tel: --------------------------------

Bilaga 3.

Intervjuguide
Inledningsfråga
”Berätta om dina upplevelser av att möta elever som känner så stor rädsla inför en vaccination
att det kan bli ett problem att genomföra vaccinationen (på vanligt sätt)”
Exempel på andrafrågor (hämtade från Kvale & Brinkmann 2009, ss.154) – styrdes av
det informanterna berättade
Upprepning av de sista orden informanten just sagt.
”Vad gjorde du…”
”Hur upplevde du det…”
”Hur kommer du ihåg det…”
”Du nämnde tidigare…”
”Kan du utveckla det…”

