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Bakgrund: Vaccinationer är en del av skolsköterskors förebyggande arbete. Stickrädsla är 

en vanlig åkomma, upp till 10 % av befolkningen i världen uppskattas ha det. Skolsköterskor 

möter någon gång under sin tid, stickrädda elever. God information innan vaccinationen har 

visat att stickrädsla minskar. Syftet: Att belysa skolsköterskors upplevelse av att vaccinera 

stickrädda elever. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med åtta skolsköterskor i två mindre städer, i mellersta Sverige. 

Resultatet har analyserats med innebördsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra 

rubriker till resultatet; Skolsköterskors förhållningssätt påverkar bemötandet av elever, En 

inbjudande miljö påverkar hur vaccinationen upplevs av skolsköterskor och elever, 

Föräldrars förhållningssätt kan hjälpa eller stjälpa skolsköterskor vid vaccination, Avledning 

vid vaccination underlättar arbetet för skolsköterskor. Konklusion: Skolsköterskor måsta ha 

en god kunskap om hur olika faktorer kan påverka den stickrädda elever. Skolsköterskor 

upplever ofta en tidspress vilket påverkar mötet med stickrädda elever som i sin tur påverkar 

skolsköterskors vaccinationer. Skolsköterskor upplever att belöning har en god effekt för att 

lugna elever och underlätta för skolsköterskor att utföra sitt arbete. Hur föräldern är delaktig 

är betydelsefullt för skolsköterskors upplevelse. Det finns tre olika förhållningssätt bland 

föräldrar, den tysta, den bestämda och den tveksamma som låter elever själv välja. Dessa 

påverkar vaccinationstillfället och upplevelsen av mötet för verksamma skolsköterskor. 
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Background: Vaccinations are part of the school's preventive work. Stick fear is a common 

condition, up to 10% of the world's population is estimated to have it. School nurses meet at 

some point during their time, students with needle fear. Good information before vaccination 

has be found that needle fear in persons are reduced. Purpose: The purpose of the study is 

to highlight the school nurse's experience of vaccination students with needle fear. Method: 

The study was conducted using a qualitative method. Semi-structured interviews were 

conducted with eight school nurses in two smaller cities, in central Sweden. The result has 

been analyzed with meaning analysis. Result: The analysis resulted in four headings to the 

result; the school nurse's approach affects the treatment of pupils. An inviting environment 

affects how vaccination is experienced by school nurses and students, Parent's approach can 

help or steal school nurses during vaccination. Divergence in vaccination facilitates the work 

of school nurses Conclusion: School nurses must have a good knowledge of how different 

factors can affect the resilient students. School nurses often experience a time pressure, 

which affects the meeting with the fear needle students, which in turn affects the school 

nurse's vaccinations. School nurses find that reward has a good effect to calm the student 

and facilitate the school nurse to perform the work. How the parent is involved is important 

for the school nurse's experience. There are three different approaches among parents. The 

quiet, the determined and the hesitant that allows the student to choose. These control the 

vaccination event and the experience of the meeting of the active school nurse. 
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INLEDNING 

I skolsköterskors profession ingår det att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. En 

förebyggande åtgärd är vaccinationsprogrammet som finns i Sverige. Skolsköterskor har 

skyldighet att erbjuda och genomföra vaccinationer inom elevhälsan. En vaccination är dock 

mer än bara ett stick. Om skolsköterskor saknar kunskap kring bemötandet till elever, finns 

risken att elever känner sig otrygga. Det i sin tur leder till att vaccinationstillfället inte blir 

ett bra möte för varken skolsköterskor eller elever. Ämnet behöver studeras för att 

skolsköterskors upplevelse ska lyftas fram och för att utöka kunskapen till andra 

skolsköterskor för hur en bra vaccination utförs.  

BAKGRUND 

Elevhälsans roll 

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans uppbyggnad 

där den medicinska insatsen utförs av skolsköterska och skolläkare, exempelvis vaccination. 

Elevhälsan består vidare av skolpsykolog och skolkurator samt specialpedagoger. Det 

önskade resultatet med en samlad elevhälsa är att flera professioner ska kunna samarbeta 

gemensamt mot ett klart mål för varje enskild elev. Uppdraget som elevhälsan bär; är att 

lyfta elevers lärande, öka utvecklingen och bidra till en god hälsa. Ohälsa ska 

uppmärksammas och utredas med hjälp av anpassade åtgärder för elever (Socialstyrelsen 

och Skolverket 2016). Borup (2012) lyfter att elevhälsans huvudsakliga del är skapandet av 

trygghet samt kartläggning av elevers hälsa. Gustafsson (2009) beskriver att det sker utifrån 

uppgifter som finns om elevers hälsa och sociala situation. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och 

Enskär (2010) lyfter fram betydelsen av att elevhälsan ska anpassa sig till elevers behov och 

att den mentala och fysiska delen är lika viktig i stärkandet av hälsan hos elever.  

Skolsköterskors profession 

För att ett yrke ska karakteriseras som en profession krävs att de som utövar yrket har 

vetenskaplig kunskap som grund för sitt yrkesutövande. Skolsköterskors arbete går hand i 

hand med hälsoutvecklingen i samhället, från att arbeta med att förebygga sjukdomar till att 

arbeta mer hälsofrämjande. Hälsofrämjande omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk 

vetenskap är de kunskapsområden som är grunden i skolsköterskors profession. 

Skolsköterskor ska finnas tillgänglig för elever i skolmiljö, denna tillgänglighet utgör basen 

i skolsköterskors arbete. Arbetet ska utifrån ett holistiskt synsätt stödja elever i olika 

situationer, vilket är grundläggande för professionen. För att kunna ha en helhetssyn på 

elevers situationer krävs specifika kunskaper för att kunna göra sitt arbete på bästa sätt 

(Morberg 2012). Skolsköterskors profession är i ett skifte där det tidigare varit helt fokuserad 

på medicinska åtgärder till att idag fokusera betydligt mer på det hälsofrämjande 

perspektivet, som bland annat fokuserar på samtal och delaktighet. (Rising, Häggström & 
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Kristiansen, 2015). Golsäter et al. (2010) styrker i sin studie att det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet har ökat genom tiderna. Skolsköterskors ansvar idag fokuserar mycket 

på att upptäcka hälsorisker och åtgärda dem innan det resulterar i ohälsa för elever. Borup 

(2012) lyfter vikten av hur viktigt det är att skolsköterskor visar sig i klassrummet och att 

arbetet börjar redan där. Backlund (2007) beskriver att skolsköterskors arbete går ut på att 

inte bara nå fram till elever utan också till personal. Vilket skolsköterskor gör genom att ta 

steget in i klassrummen. Webber (2017) lyfter att skolpersonal ibland upplever att de är 

oförberedda när de ska hjälpa elever i, eller inför en otrygg situation. Personalen beskriver 

att det beror på bristen av kunskapen. 

Det kan därför vara ett hjälpmedel för övrig personal att få vara delaktig i informationen som 

skolsköterskor ger ut till elever för att övrig personal ska kunna vara förberedda på vad elever 

ska genomgå och tillsammans skapa trygghet till elever.  Backlund (2007) förklarar att 

skolsköterskors ansvar inte bara sträcker sig till elever utan hela organisationen.  

 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Vårdande kommunikation 

Fredriksson (2012) beskriver att i en vårdande situation, utgör kommunikationen en 

grundförutsättning för att förstå en persons verklighet kring upplevelsen av hälsa och 

lidande. Inom vårdsammanhang är inte kommunikation enbart ett begrepp som betyder att 

information eller samtal förmedlas från en person till en annan, exempelvis få uttrycka sin 

rädsla. Begreppet betyder att göra något tillsammans. Kommunikation i en vårdande 

situation kan också ses som en bro. Där ett möte sker mellan två personer. Kommunikationen 

blir som tydligast när det finns ett klart syfte med samtalet. Det finns två olika former som 

är av stor vikt att känna till. Instrumentell kommunikation som syftar till att förmedla 

objektiv information. Exempelvis vaccination och dess syfte, för att skolsköterskor ska 

kunna förbereda personen och då minska rädslan hos elever. Den andra formen är emotionell 

kommunikation, som innefattar tröst, respekt och tillit. Vilket betyder att elever är förstådd 

och har fått stöd för att kunna få uppleva en tillitsfull miljö i situationen. Det kan vara att 

våga genomgå vaccination och sen berätta om upplevelsen. Det viktiga i samtalet är att 

budskapet som är avsett att belysa, når fram till mottagaren. En annan viktig del är att 

personen som vårdar ansvarar för att bjuda in till samtal om det är en elev som lider eller 

sitter inne med sin upplevelse i tystnad. Elever som inte vill kommunicera ger ändå 

bemärkelsen att något inte är rätt då tystnaden i sig blir ett eget sätt att förmedla att något är 

fel i situationen (Fredriksson, 2012). 

 

Skolsköterskor bör förmedla information med hänsyn till situation och sammanhant när 

informationsutbytet ska ske. Elever kan då uppleva en utökad delaktighet av informationen. 

Om informationsutbytet sker under rätta förutsättningar skapar det inte bara utbyte från ena 

parten utan även för den andra parten, båda kan lära sig av varandra. Upplevelser hos 

personen som ska få vård, riskeras att på så vis inte förbises (Crispin, Bugger & Stoddart, 

2017). Det är av stor vikt att tänka på att samtalet i en vårdande kommunikation kan 

påverkas. Det är av vikt att förstå att en trygg atmosfär och trevlig miljö utgör en bra grund 

för mötet där vårdande kommunikationen ska äga rum (Sälsjö, 2009).  
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Trygghet 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att trygghet finns inom oss människor som en 

grundläggande känsla men att känslan kan vara svår att beskriva. Det är oftast lättare att 

beskriva motsatsen, otrygghet. Exempel på det kan vara att inte veta vad det är som kommer 

ske, att en person inte är förberedd eller har kontroll. Asp (2012) beskriver dock vidare om 

begreppet, som något som är förknippat med tillit i en specifik händelse eller upplevelse. 

 

Alvsvåg (2012) lyfter därför fram att tid och miljön i rummet har stor påverkan på hur en 

person uppfattar en händelse eller något som kommer ske. Att som skolsköterska visa sig 

lugn för en elev som upplever en situation som jobbig, skapar trygghet och ger därför 

förutsättningar för ett gott omhändertagande. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver även 

att trygghet påverkar hälsan och att det existerar ett ömsesidigt band mellan de två 

begreppen. Avslutningsvis lyfter Forsner, Jansson och Söderberg (2009) vikten av att yngre 

elever som har sina föräldrar med sig som stöd upplever en ökad trygghet. Detta gör elever 

mer avslappnade och hjälper att minska rädslan för att ta vaccinationen. Andrews och Shaw 

(2010) menar att stickrädda elever kan förberedas på olika sätt, det finns de elever som blir 

trygga när de får veta vad som kommer att ske. Medan andra elever inte vill se nålen eftersom 

det skapas rädsla, otrygghet och de upplever att de tappar kontrollen. 

Livsvärld 

Livsvärlden är den värld människor lever i som består av våra dagar som kontinuerligt 

existerar. Fenomen är det begrepp som används för upplevelser som sker i livsvärlden (Asp 

& Fagerberg, 2012). Livsvärlden är också grunden för tillägnande av kunskap. Vilket 

betyder att människor tar till och lär sig beroende på erfarenheter och förståelse när de ska 

tillägna sig något. Livsvärlden kan relateras till vardagliga aktiviteter och förhållningssättet. 

Att leva innebär också att vara en del av sociala sammanhang i vardagen vilket bildar och 

formar individens livsvärld (Ekebergh, 2012). 

 

En kompetent vårdare vill förstå hur hälsa, sjukdom och vårdande påverkar en person i sitt 

livssammanhang för att kunna stödja individen. För att kunna tillämpa detta behöver kunskap 

om hälsa, sjukdom och vårdande hela tiden nyanseras men också fördjupas. Inom 

vårdvetenskapen beskrivs det ofta att en person som kan förstå vad hälsa är för någon annan 

i den personens situation men också förstå vad välbefinnande och sjukdom betyder för 

individen, är en god vårdare. Med en god kompetens och kunskap inom sitt område som 

vårdare, skapas också en utökad delaktighet mellan vårdare och patient. Livsvärlden är ett 

samspel mellan hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom hos en människa. Livsvärlden 

påverkas av olika delar i vardagen därför kommer alltid en livsvärld att vara personlig och 

egen för varje enskild person. Vilket är viktigt att tänka på vid möten med andra människor 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Pelander och Leino-Kipli (2014) beskriver att elever som 

upplevde att skolsköterskor svarade på deras frågor och att de besvarades med lugn, gjorde 

att elever kände sig sedda och delaktiga. Delaktighet kan skapa ett bra möte där livsvärlden 

genomsyras.  
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Vårdande miljö 

Vårdande miljö innefattar det rum som patienten befinner sig i men inte bara det fysiska 

rummet utan också livsvärlden och autonomin. Vårdande miljö uppkommer i samband med 

rum eller anläggningar där vård bedrivs. Sjukhus kan ses som en vårdande miljö. (Lassenius, 

2012). Det är av vikt att tänka på miljön i rum där elever befinner sig, kan skapa såväl 

trygghet och otrygghet. Miljön blir en viktig del i ett vårdande möte. (Ylikangas, 2012). 

Florence Nightingale, som är en omvårdnadsteoretiker, var tidig med att beskriva att hälsa 

påverkas av miljön (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det är därför viktigt att som 

skolsköterska förstå sambandet med hur miljön kan påverka elever i den situationen elever 

befinner sig i (Scheel, Pedersen & Rosenkrands, 2008). En mindre klinisk omgivning 

underlättar att skapa en god förutsättning för en tryggare miljö. Kala väggar och sparsamt 

med färg skapar mer oro. Det är inte bara det materiella som påverkar den vårdande miljön. 

Det är vad som sägs i rummet som också skapar en bättre stämning och som bidrar till ökad 

trivsel av miljön. Kommunikation tillsammans med en rofylld plats skapade en vårdande 

miljö på bästa sätt. Lugn och avslappning skapas och blir resultatet av en vårdande miljö 

(Andrews & Shaw, 2010).  

Bemötande 

Socialstyrelsen (2015) förklarar att ett gott bemötande inom vården utgör viktiga 

beståndsdelar, för att bidra till att skapa likvärdig vård, omsorg och hälsa för alla. Ett bra 

bemötande bidrar till delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Bemötande ska 

utges på ett respektfullt sätt från en individ till en annan. Bemötandet lägger sig som en 

grund för hur ett möte kommer spegla sig. Ett bristande bemötande kan orsaka brister i 

kommunikation och information. Andrews och Shaw (2010) beskriver att bemötandet har 

en stor påverkan och som ligger som grund för om elever med stickrädsla kommer acceptera 

vaccinationen. Stickrädda elever känner ofta att kontrollen är förlorad och vill veta vart nålen 

är och när sticket kommer. Samtidigt vill elever inte heller vara på platsen eller vara med om 

vaccinationen. Vikt ligger då på att skolsköterskor kan se och tyda signalerna från elever. 

När elever är redo eller inte för sticket. Scalkers, Dedding och Bunders (2014) stärker även 

de att elever som tycker att skolsköterskorna som kommunicerar med dem och med lugn 

skapar ett gott bemötande. Bemötandet bygger därför på flera delar. Det är hur 

skolsköterskor i mötet med enskilda elever anpassar sitt förhållningssätt, ämnen att prata om, 

lek, och strukturen på arbetet och tillvägagångssättet vid vaccination för att bemöta elever 

framför sig på bästa sätt.   

Vaccination 

Syftet med att vaccinationer erbjuds och ges, är att främja hälsa och förebygga sjukdomar 

(McMurtry Pillai Riddell, Taddio, Racine, Asmundson, Noel & Shah, 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2016) lyfter vidare att vaccinerar redan sker i tidig ålder. 

Skolsköterskor ansvarar för att erbjuda vaccinationer inom elevhälsan utifrån ett 

vaccinationsschema som en del av basprogrammet. Första dosen som en elev inom skolan 

får är dos 2 av mässling, påssjuka och röda hund, den dosen ges i årskurs 1-2. I årskurs 5-6 

får flickor erbjudande om vaccin mot humant papillom virus, dos ett och två. Det sista 

vaccinations-erbjudandet som ges i grundskolan enligt vaccinationsschemat är i årskurs 8-9 

där det erbjuds att få dos fem av vaccinationen difteri, stelkramp och kikhosta. För att inte 
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gå in för medicinskt kommer endast vaccinationsschemat belysas i detta arbete men är av 

stor vikt att känna till eftersom Socialstyrelsens föreskrifter beskriver att alla elever har rätt 

till att bli erbjudna vaccination under sin skoltid (Morberg, 2012). Vidare beskriver Morberg 

(2012) att vaccination är något som ska genomföras med största försiktigheten och utfärdas 

av kompetent personal med rätt kunskap för syftet. Yaqub, Castle-Clarke, Sevdalis och 

Chataway (2014) styrker att kompetent personal ska genomföra vaccinationer. Utöver det är 

det viktigt att elever har förtroende till skolsköterskor för att vaccinationen ska äga rum eller 

inte. Morberg (2012) beskriver vidare att information om vaccination har stor betydelse för 

att skapa trygghet och påvisa att skolsköterskor bemästrar kunskapen i sin yrkesroll. Det är 

skolsköterskors ansvar att lämna information till elever och elevers vårdnadshavare för att 

få medgivande för att vaccinationen skall ges. I samband med medgivandet är det av stor 

vikt att meddela vad och varför vaccination ges så att vårdnadshavare ska få möjlighet att 

tacka ja respektive nej utifrån den information som gått ut. Informationen fungerar som en 

trygghet till vårdnadshavare men även till elever kring varför vaccinationen genomförs och 

vad syftet är. Det blir på så vis också lättare att förstå innebörden av vaccination och vad 

betydelsen av vaccination innebär för elever i fråga. 

Smärta och rädsla  

Smärta fungerar som en inbyggd skyddsreflex. Det är en varning om att något är skadat, 

(Vårdguiden, 2017). Nilsson (2015) beskriver att upplevelsen av smärta är ett invecklat 

samspel mellan fysiska, känslomässiga och mentala tolkningar av smärtsignaler. Uttryck för 

smärta och rädsla visas på olika sätt och är individuellt. Fysiologiska parametrar som ökad 

pulsfrekvens, andningsfrekvens och svettningar kan också vara tecken på smärta eller på 

stress som smärtan ger. Uttrycken vid rädsla varierar från person till person, allt från att vara 

ledsen och gråta till panikartad rädsla där elever förlorar kontroll över situationen. 

Förändringar i ansiktsuttryck, kroppsrörelser, tonläge, gråt eller att de drar sig undan är 

tecken på upplevelsen av obehag och/eller smärta. Detta beror på olika utvecklingsnivåer 

och att varje upplevelse är unik och omväxlande. Smärtförebyggande och lugnande 

förberedelser är förutsättningar som gör att de bättre klarar smärtupplevelser i olika 

situationer. Om trygghet existerar, blir förutsättningarna desto bättre för att bemöta obehag 

i en viss situation. McMurtry et al., (2015) beskriver i sin studie att nålar och vaccinationer 

är det mest smärtsamma inom vården för ett barn. Nilsson (2015) skriver att bedöma smärta 

är grunden för att kunna besluta om hur smärtan kan lindras. 

 

Världshälsoorganisationen har rekommendationer för att minska smärta vid 

vaccinationer.  Informationen ska vara neutral, både om själva vaccinationen och om 

tillvägagångssätt. Forsner (2015) lyfter fram att barn vid smärtsamma situationer har en 

förmåga att med hjälp av sin fantasi och lek utestänga obehagliga känslor. Bedövningskräm 

har visat sig ha god effekt, exempelvis EMLA. Föräldranärvaro är en rekommendation där 

det visat sig att smärtupplevelsen hos barn har minskat när föräldrar är med vid 

vaccinationstillfället.  

 

Av vikt är att känna till att upplevelsen av smärtan ofta är förenad med och påverkad av 

rädsla, obehag och otrygga situationer. Det är därför viktigt att elever känner sig trygg där 

vaccinationen ska äga rum. (Nilsson, 2015). Boivin, Poupon-Lemarquis, Iraqi, Fay, Schmitt 

och Rossignol, (2008) lyfter i sin studie att smärtan aldrig går att få bort helt vid vaccination. 

Elever kommer att uppleva smärta och det kommer ske i två omgångar. Dels vid sticket och 
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dels vid injektionen. Viktigt blir att känna att smärtan och rädslan kan dämpas men 

skolsköterskor kan aldrig ljuga och säga att det inte kommer göra ont, för att använda det 

som en lugnande metod.  

Stickrädsla och avledning 

Jenkins (2014) belyser att det är svårt att veta hur många som lider av stickrädsla 3,5–10 

procent av alla människor i världen beräknas lida av det. Tidigare forskning visar att elever 

oftast är rädda redan innan sticket. Att rädslan har byggts upp för nålen redan innan besöket 

till skolsköterskor. Det är rädsla för nålen, proceduren men också rädslan för smärtan som 

ska komma. Elever bygger också själva upp en smärtupplevelse i förväg på hur 

vaccinationen kommer kännas. De tre komponenterna tillsammans som elever funderar på, 

skapar stickrädsla hos dem. Elevers rädsla för nålen och sticket är baserat på materialet som 

används vid vaccinationen (Boivin et al., 2015). Dalley och McMurtry (2015) beskriver att 

om nålen ser större eller längre ut än vad elever tänkt sig bildar de en uppfattning om att 

smärtan kommer bli värre och skapar därför en ökad stickrädsla innan vaccinationen har ägt 

rum. Rädslan för sticket byggs därför upp innan besöket till skolsköterskor men också under 

tiden i det närvarande rummet där vaccinationen ska ske. Bamgbade (2007) styrker att det 

ofta kan vara att se nålen som är det som skapar rädslan. Därför väljer många vårdare att 

gömma nålen för att elever som ska få vaccinationen, inte ska behöva se nålen. Den kan 

gömmas under en pappersduk under förberedelserna och bakom ryggen på givaren vid 

närmandet till elever.  

 

Forsner (2015) tar upp att avledande åtgärder gör att smärtupplevelsen minskar. Att avleda 

uppmärksamheten från ett stick kan göras på många sätt, exempelvis med såpbubblor eller 

musik. Viktigt är dock att anpassa de avledande manövrarna efter elevers ålder och 

utveckling. Andrews (2011) beskriver att vissa elever tycker det fungerar bättre om 

skolsköterskor nämner stegvis vad hen gör, andra föredrar att inte veta alls och vara 

distraherade av något annat under tiden.  Vidare beskrivs det att det kan underlätta att få 

berätta om något. Det kan vara allt från att skolsköterskor ber elever och berätta vad hen ska 

göra på sommarlovet till att be elever berätta om sina intressen. Andrews och Shaw (2010) 

menar på att drömma sig bort kan underlätta, genom att exempelvis be elever berätta om sin 

drömsemester och hur det ser ut på den platsen. Mackereth, Hackman, Tomlinson, Manifold 

och Orrett (2012) beskriver att distraktion kan ske genom lek, och materiella saker. Allt från 

att hålla i ett gosedjur till att leka med en boll. Pelander och Leino-Kipli (2014) beskriver 

även de i sin forskning att någon form av present efteråt skapade nyfikenhet och mindre 

rädsla. Presenten lyfte upp förväntningarna och nyfikenheten och gjorde att elever tänkte 

mindre på vaccinationen. De elever som ändå tänkte på vaccinationen började väga för- och 

nackdelar och tyckte att det var värt sticket. Under vaccinationen kunde därför 

skolsköterskor och elever diskutera vad presenten kunde vara och det fungerade då som en 

distraktion, belöning och kommunikation.  

PROBLEMFORMULERING  

Skolsköterskors profession utgörs av hälsofrämjande omvårdnad, folkhälsovetenskap och 

medicinsk vetenskap. Syftet med att vaccinationer ges är att främja hälsa och förebygga 
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sjukdomar. En stor del av skolsköterskors arbete är att vaccinera. Skolsköterskor ska visa 

lugn inför en elev för att skapa trygghet i svåra situationer. Det kan bli problem både för 

skolsköterskor och för elever om situationen inte upplevs som trygg vid vaccinationer. Olika 

faktorer kan ha olika betydelser i möte och hur trygghet kan upplevas i en påfrestande 

situation. Kunskap om hur skolsköterskor upplever möten med stickrädda elever bör ökas 

för att veta hur en trygg atmosfär och skolsköterskors förhållningssätt kan påverka 

vaccinationstillfället. Varje elev befinner sig i en egen livsvärld och upplever trygghet av 

olika hjälpmedel och tillvägagångssätt. Vilket är viktigt att ta reda på vad skolsköterskor 

upplever som hjälpmedel och anpassade tillvägagångssätt.  

SYFTE 

 

Att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vaccinera stickrädda elever.  
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METOD 

Föreliggande studie har en kvalitativ design. Kvalitativ design ämnar undersöka 

informanternas upplevda kunskap av ett fenomen (Henricson och Billhult, 2012).  I 

kvalitativ design finns inga upplevelser som är fel utan meningen är att den kvalitativa 

forskningen görs i fenomenets naturliga miljö. En induktiv ansats har valts då det finns lite 

kunskap om studiens syfte. Data baserat på en induktiv ansats rör sig från det specifika till 

det generella, detaljer kan analyseras och föras samman till helheter eller generella slutsatser 

(Elo & Kyngnäs, 2008). 

 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. En intervju är ett samtal med 

mönster och ett syfte. Den kvalitativa forskningsintervjun ska undersöka deltagarnas 

upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009). Datamaterialet har analyserats med innebördsanalys 

enligt Dahlberg (2014), som menar att människors existentiella livsvillkor är det intressanta 

i innebördsanalysen. Innebördsanalys ger inblick i andra människors livsvärld och ger en 

förståelse om hur något upplevs.  

Urval 

Skolsköterskorna har valts utifrån ett strategiskt urval. Henricson och Billhult (2014) skriver 

att ett strategiskt urval används för att välja informanter med mycket erfarenhet och 

information om ämnet. Detta för att få tillräckligt med material för att få svar på syftet.  

 

Inklusions-och exklusionskriterier har använts enligt Polit och Beck (2012). Urvalet har varit 

skolsköterskor verksamma i skolor med elever från årskurs ett till nio, detta för att 

vaccinationer ges i dessa årskurser enligt basprogrammet (folkhälsomyndigheten, 2016).  

Alla skolsköterskor har varit specialistutbildade med minst två års erfarenhet. Ett 

exklusionskriterie har varit skolsköterskor verksamma på gymnasieskolor då vaccinationer 

generellt inte ges till elever.  

 

För att få svar på forskningsfrågan har åtta skolsköterskor tillfrågats för intervjuer och 

samtliga åtta tackade ja. Studien har utförts i två mindre städer i mellersta Sverige. Städerna 

har valts ut då närhet till författarna har prioriterats. Åldersspannet varierade på 28-65 år och 

skolsköterskornas specialistutbildning varierade mellan skolsköterska, distriktsköterska, 

barnsjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska. Verksamma år sträckte sig mellan ett år 

upp till 37 år.  

Datainsamling 

Tillåtelse har sökts för att göra intervjuer av skolsköterskor, hos rektorer på respektive skola. 

Rektorerna kontaktades via e-post (se bilaga 1). Ytterligare kontakt togs via telefon med en 

rektor som inte svarat på e-post. Skriftlig information angående studien skickades sedan som 

en bilaga (se bilaga 2) till skolsköterskorna där de tillfrågades om deltagande. De 

skolsköterskor som visade intresse att delta i studien kontaktades via telefon eller e-post och 

därefter bokades intervjun. Enligt önskemål utfördes intervjuerna på informanternas 

respektive arbetsplatser och varade cirka 30 minuter.  
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Inför intervjun har en intervjuguide utarbetats med öppna frågor som täcker in studiens syfte 

(se bilaga 3). Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna underteckna blanketten 

informerat samtycke (se bilaga 4). För att samla in data har individuella, semistrukturerade 

intervjuer spelats in med mobiltelefon. Semistrukturerade intervjuer innebär att likartade 

frågor ställs i olika intervjuer. Den som intervjuar styr intervjun med sina specifika frågor 

(Danielsson, 2012).  Enligt Polit och Beck (2012) kan följdfrågor hjälpa till att uppmuntra, 

fördjupa och/eller tydliggöra berättelsen. Kvale och Brinkman (2009) skriver att för att skapa 

en god kontakt med informanten bör intervjuaren lyssna uppmärksamt, visa intresse, 

förståelse och ha respekt för det informanten har att berätta. Intervjuerna lyssnades på 

uppmärksamt och noggrant under tidens gång. Informanterna tilläts svara på intervjufrågor 

utan att bli avbrutna, för att visa respekt och inte påverka resultatet i studien. 

Analys 

All analys vars syfte är att klarlägga begreppen hälsa och vårdande bör göras med öppenhet 

och följsamhet (Dahlberg, 2014). En innebördsanalys har använts för att analysera 

intervjuerna och på så sätt besvara syftet i studien. Dahlberg (2014) skriver att vid denna 

analys är det människors livsvärld som är i fokus. Innebördsanalysen gör att data kan 

bearbetas och kan leda till inblick i andra människors liv och att förståelse kan fås för deras 

erfarenheter och upplevelser. Meningsenhet och innebörd är två huvudbegrepp i denna 

analys. Meningsenhet är ett stycke i analysen och innebörd är vad den faktiska innebörden 

är ur det stycket (Dahlberg, 2014).  

 

Intervjuerna har transkriberats och lästs igenom grundligt, först enskilt och sedan gemensamt 

flera gånger tills mindre delar har hittats i materialet. Det kan förklaras vidare som att den 

texten som bearbetats fram i denna studie delades in i mindre delar, meningsenheter. Detta 

har gjorts med fokus på innebörden, vilket ledde fram till att olika innebörder kunde hittas 

för att svara till studiens syfte. Meningarna och styckena har sedan satts ihop med olika 

färgkoder. Varje del har bearbetats och innebörderna har prövats för att hitta ett mönster. 

När ett mönster av innebörder funnits sattes de samman till olika innebördsteman. Analysens 

resultat blev fyra innebördsteman: Skolsköterskors förhållningssätt påverkar bemötandet av 

elever, En inbjudande miljö påverkar hur vaccinationen upplevs av skolsköterskor och 

elever, Föräldrars förhållningssätt kan hjälpa eller stjälpa skolsköterskor vid vaccination, 

Avledning vid vaccination underlättar arbetet för skolsköterskor.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning fodras det att arbetet har kvalitet i alla steg som görs i en forskning. Forskarens 

förhållningssätt och handlingar ska vara etiskt genomtänkta (Vetenskapsrådet, 2017). Cöster 

(2014) skriver att forskningsetiken har två syften, att skydda människors integritet och att 

bevara tilliten till vetenskapssamhället. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det 

grundläggande individskyddskrav som delas in i fyra huvudkrav på forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att forskaren låter deltagarna ta del av etiskt 

känsliga avsnitt innan de publiceras och att deltagarna tillfrågas om de vill veta var studiens 

resultat kommer att publiceras och få en sammanställning av studien.  
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Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om att deltagandet i studien var 

frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan motivering. Informanterna försäkrades om 

att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, både skriftligt och muntligt i samband med 

intervjustart. Efter intervjuerna lades stor vikt vid att förvara materialet på ett säkert sätt. All 

data som samlats in under studien kommer att förstöras och inte lämnas vidare eller 

återanvändas i annat syfte. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra innebördsteman. Dessa är; Skolsköterskors förhållningssätt 

påverkar bemötandet av elever, En inbjudande miljö påverkar hur vaccinationen upplevs av 

skolsköterskor och elever, Föräldrars förhållningssätt kan hjälpa eller stjälpa skolsköterskor 

vid vaccination, Avledning vid vaccination underlättar arbetet för skolsköterskor.  

Skolsköterskors förhållningssätt påverkar bemötandet av elever 

Skolsköterskorna menar att det är viktigt att prata med elever för att skapa ett tryggt band. 

Ett exempel på detta kunde vara att sätta sig på huk, för att kommunikationen skulle ske i 

elevers ögonhöjd. De beskrev det som en bra utgångspunkt.  

 

Om jag går ner på elevers nivå och möter barnet där, så blir det mycket bättre.  

 

Enligt skolsköterskorna är det av stor vikt att informera elever så individen får känna sig 

delaktig och uppleva kontroll över situationen. Vidare beskriver informanterna att 

information hellre ges en gång för mycket än att det missas. Risken är att elever är nervösa 

och har svårt att ta in all fakta. Det är också betydelsefullt att förklara varför vaccination 

utförs.  

 

Förberedelserna hos skolsköterskorna påverkar mötet med elever. Förberedelser är också en 

viktig del i bemötandet eftersom elever hinner förbereda sig på vad som väntar. Det kan vara 

allt från att skolsköterskorna har visat sig i klassrummet, som tidigare nämnts, till att samtala 

och vara lugn i mötet. En annan förberedelse som var effektiv bland de yngre elever var att 

visa rent praktiskt hur vaccinationen skulle gå till, exempelvis på ett gosedjur. 

 

Jag har testat att ha långa förberedelser och korta förberedelser inne i rummet 

med elever men jag tycker att varken det ena eller det andra är bättre. För så fort 

de hör ordet spruta så blir de lite tossiga. Det är därför viktigt att informationen 

går ut på ett bra sätt och att elever känner sig trygga i situationen och vet att dem 

ska få en spruta samtidigt som det är bekväma med mig som skolsköterska.  

 

Skolsköterskorna belyser att information inte kan ges för många gånger. Det kan börja redan 

i klassrummet genom att informanterna visar sig och förklarar vad de ska göra under besöket, 

fram till dess att vaccinationen ska äga rum. Vidare beskriver de att förklaring inte bara sker 

verbalt utan också att visa rent praktiskt hur vaccinationen kommer gå till. Det är viktigt i 

skolsköterskornas profession att det finns en förståelse för existensen av stickrädsla hos 

elever. Informanterna är eniga om att kroppsspråket är av stor betydelse för hur elever 

upplever mötet. Skolsköterskornas förhållningssätt påverkar elever samt att information har 

getts genom en god kommunikation. Skolsköterskornas arbete blir lättare att utföra om 

elever är lugna och trygga i situationen. Ett varmt leende som utstrålar trevlighet från 

skolsköterskorna, skapade lugn hos elever.  

 

Skolsköterskorna berättar att det inte bara är glädjen och informationen som är viktig, utan 

också att de är pedagogiska och pratar lugnt i samtalet. Stress kan enligt de intervjuade 

påverka elever negativt, vilket i sin tur kan medföra att hanteringen av vaccinationen inte 
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blir bra. De intervjuade beskriver vidare att en förklaring till elever, om att det är okej att 

vara rädd, skapade acceptans hos elever att visa sig sårbar och uttrycka sin rädsla. Resultatet 

av det blev att elever kände förtroende för skolsköterskor. Om förtroende fanns, upplevde 

skolsköterskorna att vaccineringen fortlöpte utan att rädslan tog över hos elever.  

 

Tiden behövs för oss skolsköterskor för att vi inte ska vara stressade och uppleva 

att bemötandet blir dåligt. Vi får inte vara stressade själva. För det är klart att 

det påverkar elever, det är jag helt övertygad om. 

 

Vidare beskriver de intervjuade vikten av att lyckas behålla lugnet i bemötandet till elever 

och får det att framstå som att det finns all tid i världen, även om skolsköterskorna känner 

sig stressade för att tiden inte räcker åt.  

 

Så vi skolsköterskor är tvungna att bara samla ihop oss och behålla lugnet…Så 

hur elever blir bemött från oss är viktigt.  

 

Tålamod är något som skolsköterskorna upplever som en viktig ståndpunkt för att mötet ska 

bli positivt. Skolsköterskorna ska vara lugna och avslappnade i mötet samt ge elever god tid 

men de belyser också att det är viktigt att visa sig bestämda. Annars finns risken att elever 

upplever att skolsköterskor är för snäll och vänlig och att elever eventuellt kan tala sig ur att 

vaccinationen ska ske. Enligt informanterna är det viktigt att visa stöd samt låta elever få ta 

den tid den behöver men ändå hjälpa elever till att våga genomföra vaccinationen. Längre 

vaccinationstid ger utrymme för att skapa och öka rädslan hos elever. 

 

Ibland kan det vara så stirrigt innan vaccinationen men oftast är dem nöjda efteråt 

de allra flesta. Ordet spruta kan ju ibland vara så laddat bland barn… 

Skolsköterskor måste hålla sig lugn och ha mycket tålamod i mötet för att det inte 

ska förbli stirrigt inne på rummet sen, för det kommer försvåra vårt arbete.   

 

Skolsköterskorna lyfter att det är betydelsefullt att besvara på frågor hos elever för att de ska 

uppleva trygghet. Att svara på frågor kan göra att elever upplever att skolsköterskorna 

besitter god kunskap. Acceptans är också betydelsefullt i bemötandet, vill inte elever 

vaccinera sig är det något skolsköterskorna menar att de accepterar. 

 

Jag sticker aldrig någon som inte vill. Jag tvingar dem aldrig.  

 

Skolsköterskorna berättar att deras ordval kan ha stor påverkan på hur elever uppfattar 

situationen. De ändrar då ordvalet medvetet för att undvika att använda ordet sticka för elever 

med stickrädsla.  

 

Jag brukar inte säga nu sticker jag. Utan jag säger istället att nu gör jag det.  

 

Alla skolsköterskorna är enade om att allt från ordval, kroppsspråk, tid och rum samt dölja 

sin stressnivå och visa lugn är viktiga element i ett gott bemötande i mötet med elever för att 

underlätta vaccinationens gång.  
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En inbjudande miljö påverkar hur vaccinationen upplevs av 

skolsköterskor och elever 

Skolsköterskorna lyfter vikten av att en inbjudande miljö har en väldigt stor påverkan. De 

belyser att flertal faktorer kan påverka miljön i rummet, dels är det av stor vikt att rummet 

inte liknar en sjukhusmiljö. Detta för att elever förknippar sjukhusmiljön med rädsla och 

obehag. Vidare belyser skolsköterskorna att elever oftast kommer ihåg fem års besöket från 

barnavårdscentralen och rädslan återkommer och skapar oro. Skolsköterskorna menar att 

synen av sprutan kan räcka för elever för att uppleva sjukhuskänslan åter igen.  

 

Att säga att man ska ge sprutan, förknippas oftast med sjukhusmiljö som ofta för 

elever betyder att det väntar något som kommer göra ont.  

 

Skolsköterskorna menar att om elever har fått sett rummet innan genom att göra ett besök, 

kan det leda till en lugnande känsla av vad som väntar. Vid vaccinationstillfällen kommer 

miljön vara känd för elever och sprutan är det som blir nytt i miljön.  

 

Skolsköterskorna väljer att presentera sig i klassen först, för att visa upp sitt ansikte för elever 

och sedan välkomna dem på ett besök innan vaccinationstillfället skulle äga rum. Utseendet 

i rummet hade en inverkan, skolsköterskorna får lättare att vaccinera om elever känner sig 

lugna och tillfreds, och upplever miljön som inbjudande. Glada färger på väggarna istället 

för vanliga vita skapade ett gladare intryck. Bilder och ljus resulterade i ett mer ombonat 

rum som i sin tur skapade lugn till elever. Skolsköterskorna lyfter att om elever kände sig 

tillfreds med miljön skapades känslan av trygghet och lugn som påverkade personen positivt 

och gjorde det lättare för skolsköterskor att vaccinera. Avslutningsvis påtalar 

skolsköterskorna vikten av antal människor i rummet. Är det ett flertal okända ansikten i 

rummet, skapas otrygghet hos elever. Faktorer kan därför visa sig på olika sätt men alla är 

viktiga att ha i åtanke som skolsköterska för att upplevelsen av vaccinationen ska bli positiv, 

enligt skolsköterskorna. 

Föräldrars förhållningssätt kan hjälpa eller stjälpa skolsköterskor vid 

vaccination 

 

Enligt skolsköterskorna är förberedelser viktiga. De menar att föräldrar kan själva veta att 

ett bedövningsplåster kan hjälpa att minska elevers smärta och otrygghet. På så vis kan 

skolsköterskorna få föräldrar att vara delaktiga i förberedelser innan vaccinationen för att 

underlätta inför det kommande mötet, vilket underlättar arbetet vid själva vaccinationen. 

Skolsköterskorna förbereder elever genom att förbereda föräldern, exempelvis genom att 

erbjuda samtal med föräldern innan. Ett nära samarbete mellan skolsköterskor och föräldrar 

är avgörande för att vaccinationen ska bli positiv. Det kan ske genom att skolsköterskor kan 

tala innan med föräldrar om en elevs eventuella stickrädsla. Att fråga hur stickrädd elever är 

och hur det visar sig. Är föräldern själv rädd eller nervös är det bättre att en lärare, pedagog 

eller en kompis som inte är rädd, är med istället vid vaccinationstillfället. 
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I högre åldrar är det inte lika vanligt att föräldrar följer med, utan oftast är det kompisar som 

kommer två och två. Avslutningsvis belyser skolsköterskorna att en äldre elev som önskar 

sällskap av sin förälder tillmötesgås önskemålet självklart.  

 

Jag pratar med föräldrar om de kan tänka sig vara med, och en del föräldrar 

upplever att det alltid blir bättre om barnet kommer själva.  

 

Skolsköterskorna beskriver att det är svårt att veta i förväg om förälderns närvaro är till hjälp 

eller inte. De beskriver också att det är svårt om elever önskar att föräldern ska närvara och 

föräldern själv inte känner att det kommer leda till något bra. Alternativt tvärtom att föräldern 

vill vara med men elever själv inte vill. Skolsköterskorna upplever situationen svår kring 

vad som är bäst för elever, vilket kan påverka vaccinationstillfället för skolsköterskor.  

 

Det råder enligt skolsköterskorna olika uppfattningar kring om det är positivt eller negativt 

att ha en förälders närvaro i rummet under vaccinationen. Överlag speglas känslan på elever 

från personen som är med i rummet. Är personen i fråga trygg, blir även elever det. Är 

personen istället nervös, orolig eller själv rädd, är det den känslan som smittar av sig. Mycket 

av elevers stickrädsla kommer från föräldrars ångest, menar skolsköterskorna.  

 

Ibland är inte föräldrar till hjälp utan tvärtom faktiskt.  

 

Det kan vara av stor betydelse att någon förälder medverkar vid vaccinationen enligt 

skolsköterskorna. Detta för att hjälpa skolsköterskorna kring allt från att elever ska vara stilla 

till att någon är mer bestämd och fattar beslutet att elever ska ha vaccinet. Skolsköterskorna 

upplever det ofta svårt att bära ansvaret för att vaccinationen ska genomföras om inte elever 

vill. Vid vaccinationstillfället försöker skolsköterskorna i första hand samarbeta med elever. 

Går inte det får föräldrar användas som hjälp för att kunde lösa situationen. Det kan vara allt 

från att elever sitter i knäet och föräldern skapar lugn eller till att föräldern hjälper till att 

hålla i elever. Att hålla fast en elev är inget som skolsköterskorna upplever som ett bra möte 

men de förstår det nödvändiga i att det sker. 

 

Oftast upplever jag det som att det är föräldrar som tycker det är jobbigast att 

dem behöver hålla i sina barns armar så barnet inte ska fäkta… För ibland klarar 

inte föräldrar av det, och då blir man såhär; ja nu måste ni bestämma er… Eller 

så får ni komma tillbaka en annan dag. 

 

Skolsköterskorna lyfter också att det kan bli ett hinder om föräldrar uttrycker i mötet att 

elever själva får avgöra om vaccination önskas fås. De flesta elever väljer då att inte 

vaccinera sig. Skolsköterskorna belyser därför att det är viktigt att ett samarbete och 

kommunikation finns mellan dem och föräldern kring hur bestämd föräldern önskar att 

skolsköterskor ska vara i sin roll utan att bära ansvaret. Att ha en ambivalent förälder i 

rummet gör ingen nytta, utan kan istället förvärra situationen. Lugna föräldrar skapar 

trygghet till sina barn vilket underlättar vaccinationen för skolsköterskor och är något som 

eftersträvas som hjälpmedel från skolsköterskor. Tysta föräldrar har en mer negativ effekt 

då elever får svårt att läsa av signalerna hos föräldern, vilket gör elever otrygga, samt att 

skolsköterskorna inte får hjälp från föräldern vid vaccinationen.  
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Jag brukar också vara tydlig med föräldern att är du själv stickrädd så är det 

bättre att någon annan vuxen kommer med ditt barn. Min upplevelse är ju att det 

inte är barnet som är stickrädd utan att det är föräldern till 90 procent.   

 

Vissa skolsköterskor ser föräldrar som en hjälp och andra upplever att det blir svårare att 

vaccinera om föräldern inte är bestämd eller kan utstråla trygghet. Alla skolsköterskor är 

dock enade om att yngre elever i årskurs ett eller två beroende på vilken årskurs de vaccineras 

i från skola till skola, att föräldrar ska medverka. Detta för att elever är så ung att det är svårt 

att förstå vikten av varför vaccinationen sker och att rädslan oftast var större bland elever i 

lägre åldrar och att ett ökat behov av stöd fanns från en trygg vuxen. Särskoleelever ska 

också ha sina föräldrar med sig av samma anledning, att informationen kan vara svår att 

förstå för elever. Yngre elever sitter oftast i föräldrars knä vilket skapar trygghet hos elever. 

Rädslan blir också lättare för skolsköterskor att uppmärksamma då elever oftast griper tag 

om föräldrar och gömmer sig mot bröstkorgen på mamma eller pappa. Vid stunder som dessa 

tycker skolsköterskorna att det är av stor vikt att påtala för elever att det är okej att vara 

ledsen och att det är accepterat att gråta.  

 

Ibland kan det vara så stirrigt innan vaccinationen men oftast är de så nöjda 

efteråt…Ordet spruta kan vara så laddat bland barn.  

 

Skolsköterskorna upplever att en del av vaccinationstillfällen har varit som övergrepp. Vilket 

har tagit hårt på skolsköterskorna då det utrycker att de upplever att det är de som utför 

övergreppet men på någon annans vilja det vill säga föräldrars, även om elever är vettskrämd. 

Vidare lyfter de att det är en svår balansgång från övergrepp till att elever inte gillar 

situationen men kan acceptera den. Föräldrar måste därför vara bestämd kring om elever ska 

ha vaccination eller ej och det är det som skolsköterskor menar på att de inte kan lägga på 

sitt eget ansvar utan på föräldrars. Detta är dock det som kan krocka med att föräldrar 

bestämmer men elever är hysteriskt och inte vill. Detta kan visas genom att elever fäktar 

med armarna, sparkar, skriker eller dylikt. Det är vid en sådan situation som gör att 

skolsköterskorna upplever att de hamnar i kläm och att övergreppet sker. I de fall där 

föräldrar väljer att vaccination ska ges och att föräldern håller i elever och skolsköterskor 

sticker.  

Avledning vid vaccination underlättar arbetet för skolsköterskor 

 

Skolsköterskorna anser att avledning är ett bra och effektivt moment för att underlätta vid 

vaccination och att få elever att tänka på annat än själva sticket. Avledningsmomentet kan 

ske på ett flertal olika sätt. Det kan vara allt från att skolsköterskorna låter elever får ligga 

ner istället för att sitta upp för att elever på så vis kan få uppleva mer kontroll över situationen 

och slappna av. Avledningen i det momentet som skolsköterskorna gör blir att sätta elevers 

fokus på att elever ska uppleva bekvämlighet i vaccinationssituationen. Skolsköterskorna 

nämner att smärtan kan avledas genom att prata om den tillsammans med elever. Att 

skolsköterskor även visar hur hen kommer hålla i muskeln innan sprutan hämtas och då 

förklara att det är greppet som gör ondare än sticket. De stunder och tillfällen där avledningen 

fungerar underlättar det för skolsköterskorna att utföra sitt jobb utan att uppleva stress över 

situationen kring att få det avklarat snarast möjligast. Vaccinationstillfället blir därför mindre 

stressigt men också mer säkert utfört om elever kan känna lugn och fokusera på annat så 
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skolsköterskor får ta den tid som behövs för ett gott bemötande med elever. Kortfattat 

beskriver skolsköterskorna att avledning ger en positivare attityd till vaccination för elever. 

Positiva elever resulterar i sin tur i underlättande kring skolsköterskornas utförande av 

vaccinationen. Vilket blir ett bättre möte vid vaccinationstillfället för både skolsköterskorna 

och den stickrädda elever. Enligt skolsköterskorna finns det andra faktorer som 

skolsköterskorna kan använda sig utav. Att ge geléhallon för elever att suga på under tiden 

vaccinationen utfördes och sedan få saft och kex som belöning efteråt. Skolsköterskorna är 

inte alla överens i intervjuerna om att ätbara saker var bra för elever, däremot är alla överens 

om att viss avledning på olika sätt kan ha god effekt för stunden, både för elever och för 

skolsköterskorna själv. Skolsköterskorna upplever att mötet med elever blir bättre samt 

skolsköterskorna kan fokusera mer på att vaccinera än att även lugna under 

vaccinationsutförandet, om elever är avslappnad. 

 

De flesta skolsköterskorna är också överens om att miljön kan avleda elever. En 

skolsköterska påtalar att det finns en tavla med en kattunge som elever kan sitta och titta på 

under tiden som hon får fokusera på att utföra vaccinationen. I samband med detta ska elever 

även fokusera på sin andning, att andas i fyrkanter och titta på kattungen. Det påtalas även 

att hen har ett gosedjur på sitt rum som elever kan få låna och krama om. En annan 

avledningsmetod denna skolsköterska använder sig av är att elever ska räkna kaniner. Det är 

ett papper med mycket små figurer på i olika former och utseenden tillsammans med kaniner. 

Skolsköterskan kan fråga elever hur många kaniner som finns på pappret och elever börjar 

räkna när skolsköterskor ger vaccinationen. Avledning fungerar därför väldigt olika från 

skola till skola. 

 

Bland de lägre åldrarna är det vanligt att skolsköterskorna låter elever får bläddra i sin 

favoritbok och fokusera på en saga. Ett annat moment som ger bra resultat var att låta elever 

titta på en låda. Skolsköterskorna förklarar vidare att det finns små överraskningar där inuti 

till elever. Under vaccinationen kan elever fokusera på att gissa tillsammans med 

skolsköterskor vad lådan innehåller. Som belöning när vaccinationen är avklarad får elever 

få öppna lådan och välja ut en sak som elever fick ta med sig. Innehållet var allt från små 

suddgummin, små plastdjur och andra föremål.  

 

Hos de äldre elever används inget belöningssystem eller avledningsmoment från 

skolsköterskornas sida, däremot kan elever själva välja att lyssna på musik, kolla på sina 

mobiltelefoner eller dylikt för att själva aktivt välja att släppa fokus på vad skolsköterskorna 

gör. En del informanter tycker inte att avledning fungerar på de äldre elever, samt att de unga 

inte alltid blir hjälpta med avledningen då fokus kvarstår på vaccinationen.  

 

Det är som att, barnen blivit så stora så att de inte riktigt längre går på det där 

längre.  

 

Skolsköterskorna upplever föräldrar som ett hjälpmedel kring avledning. Föräldrar kan tala 

med elever och berätta saker som fick elever på andra tankar. Allt från tidigare resor och att 

sprutor elever tog inför resan hade gått hur bra som helst. Andra valde helt att prata om delar 

som inte var relaterat till sprutan i sig. Det kunde vara att prata om vad elever skulle göra till 

helgen, gjort på lovet eller vad den ville äta för kvällsmat.  
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Resultatsammanfattning 

Det är viktigt att skolsköterskorna har ett bra förhållningssätt och gott bemötande till elever 

för att skapa ett bra möte vid vaccination. Det kan ske genom att skolsköterskorna är lugna, 

glada och tillmötesgående samt inte påskyndar mötet och låter elever ta den tid hen behöver. 

Det är också viktigt att skolsköterskorna är på elevers nivå. Även miljön påverkar 

skolsköterskornas förhållningssätt men även elevers attityd inför vaccination, vilket kan ge 

en effekt på hur skolsköterskorna upplever mötet med elever med stickrädsla. Glada färger, 

tavlor och en trevlig atmosfär underlättar skolsköterskornas möte med elever. Antalet 

människor i rummet kan ha inverkan på hur skolsköterskornas jobb tar sig i uttryck. Det är 

viktigt att det inte är för många personer i rummet men även av stor vikt att elever är trygg 

med den eller de personer som befinner sig i rummet.  

 

Många föräldrar kan vara till hjälp för skolsköterskorna genom att skapa en trygghet för 

elever. Föräldrar kan också ha en negativ inverkan på barnet när skolsköterskorna ska utföra 

vaccinationen. Trygga och bestämda föräldrar skapar en bra atmosfär för skolsköterskorna 

att arbeta i. Föräldrar som själva tycker att vaccination är obehagligt kan påverka elever 

negativt att framkalla stickrädsla, föräldrar kan därför hjälpa eller stjälpa skolsköterskornas 

arbete. Andra moment som kan hjälpa skolsköterskorna att bidra till ett gott möte vid 

vaccinationstillfället kan vara avledning och även belöning. Vilket kunde leda till att elever 

var mer tillmötesgående och behjälpliga, detta underlättade inte bara skolsköterskornas 

arbete utan gjorde även att skolsköterskorna skapade delaktighet gentemot elever.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden ämnar undersöka informanternas upplevelse av ett fenomen. En 

kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse och besvara syftet. Studien baserades 

på enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor. Detta för att kunna få svar på syftet, att 

beskriva skolsköterskors upplevelse av att vaccinera stickrädda elever. Carter, Bryant-

Lukosius, DiCenso, Blythe och Neville (2014) beskriver att intervjuer som 

datainsamlingsmetod kan ske på två olika tillvägagångssätt. Antingen individuella intervjuer 

eller intervjuer i grupp. Valet av vilken intervju som ska användas varierar beroende på vilket 

val som passar mest till att svara på syftet. Vidare beskriver de att individuella intervjuer har 

mer innehållsrik informationen som forskarna till studien får i utbyte. I gruppintervjuer finns 

risken att viktig information inte framkommer för att de medverkande inte vågar säga allt de 

vill eller tycker. Fördelen med gruppintervjuer är tidsbesparingen, Denscombe (2009) 

förklarar fler fördelar med gruppintervjuer. Att det kan ge mer information om 

respondenterna är öppna, då det skapas en diskussion i rummet och åsikter ges till varandras 

svar. Individuella intervjuer valdes dock för att få en djupare förståelse för upplevelsen som 

skolsköterskorna beskrev, samt för att informanterna skulle kunna tala fritt och öppet kring 

sina egna upplevelser av att vaccinera stickrädda elever och deras enskilda erfarenhet.  

 

Valet av informanterna gjordes genom inklusions- och exklusionskriterier. Informanterna 

skulle vara specialistutbildade med minst två års erfarenhet och vara verksamma i skolor 

från årskurs ett till nio. Erfarenheten valdes för att få fram djupare svar i intervjun. 

Specialistutbildningen valdes för att skolsköterskorna skulle besitta mer kunskap kring 

elevhälsa och bemötande med hjälp av erfarenheten de bildat sig genom vidareutbildningen 

inom det speciella området. Under studiens gång framkom ett varierande åldersspann på 

informanterna samt erfarenhet genom verksamma år. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att det är av stor vikt att välja deltagare till studien med olika erfarenheter så att 

forskningsfrågorna får chans att ses från olika aspekter. Polit och Beck (2012) belyser vikten 

av att informanterna har erfarenhet om det fenomen som ska studeras. Med detta i åtanke 

har inklusionskriterier följts under urvalsprocessen. En önskan inför studien var att få både 

manliga och kvinnliga informanter för att få ett varierande resultat utifrån ett 

genusperspektiv. Tyvärr kunde inte detta möjliggöras då det endast finns ett fåtal manligt 

verksamma skolsköterskor i Sverige. Diskussion har förts om resultatet skulle påverkats om 

någon av de medverkade informanterna var av manligt kön. Resultatet skulle sannolikt inte 

påverkats då majoriteten av verksamma skolsköterskor är kvinnor i Sverige.  

 

En styrka med kvalitativ metod är att den lämpar sig till många syften.  En annan styrka är 

också att den kvalitativa metoden tar hänsyn till informanternas egna idéer (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008).  

 

En svaghet som synliggjordes under intervjuerna var att informanterna lätt började tala om 

delar som inte rörde studien. Detta gjorde att det blev tidskrävande att transkribera allt 

material, samt att en del av datainsamlingen inte var av relevans för att besvara studiens 

syfte.  

Innan studien har diskussion förts angående vilken förförståelse författarna innehar samt vad 

den skulle innebära för det kommande resultatet. Författarna till föreliggande studie hade 



19 

 

som förförståelse att skolsköterskor ofta möter elever med stickrädsla. Samt att föräldrar till 

unga elever med stickrädsla bör vara med för att lugna sitt barn, men att äldre elever ofta 

överdriver rädslan och påverkar varandra. Författarna till föreliggande studie blev förvånade 

över att föräldrar inte alltid var behjälpliga, men också att tysta föräldrars närvaro skapade 

mer oro än trygghet hos elever. Tufford och Newman (2012) beskriver att förförståelsen 

handlar bland annat om forskarens värderingar, känslor och teorier. Vidare beskrivs det att 

förförståelsen kan användas som ett verktyg i den kvalitativa studien men får inte avspegla 

och påverka resultatet. Malterud (2009) menar att reflektion kring förförståelsen innan 

studien, kan minska risken för att den ska påverka resultatet. Vidare beskriver Malterud 

(2009) att en positiv fördel är att förförståelsen kan bidra till ett ökat intresse till att studera 

fram forskningens resultat. Under arbetets gång har en medvetenhet om förförståelse tagits 

hänsyn till, att den inte får spegla arbetet utan bara användas som hjälp.   

 

Trovärdighet hör samman med forskningens fokus och hur bra data bearbetas och analyseras. 

Det första som bestämmer trovärdigheten är studiens fokus, val av sammanhang, deltagare 

och tillvägagångssättet när data samlas in. Det är också viktigt att de intervjuade är av olika 

kön, olika åldrar och med olika perspektiv som kan bidra till att studiens fenomen blir mer 

varierande. Genom att välja rätt metod för datainsamlingen ökar också trovärdigheten med 

studien. (Graneheim & Lundman, 2004). Alla informanter erbjöds att välja tid och plats 

själva, alla valde på arbetsplatsen och under arbetstid. Polit och Beck (2012) lyfter vikten av 

att informanterna ska kännas sig bekväma under intervjuns gång. Innan intervjun påbörjades 

talades det fritt runtom studien innan intervjun ägde rum. Vilket visade sig ha en god effekt 

och fortsattes att göras på resterande intervjuer. Alla intervjufrågorna ställdes utifrån fokus 

på att besvara syftet. För att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten på studien valdes 

därför som ovan nämnts olika informanter utifrån årskurser, verksamma år, åldrar på 

informanter och erfarenhet.  

 

Åtta verksamma skolsköterskor intervjuades för att få en bra mängd data att kunna svara till 

studiens syfte på ett trovärdigt sätt. Intervjufrågorna skickades inte i förväg för att inte gå 

miste om det spontana samtalet under intervjun. Det valdes istället att syftet skulle skickas 

för att meddela informanterna om innebörden i studien. Författarna till studien var oroliga 

att tillförlitligheten skulle minskas om intervjufrågorna skickades ut innan. Detta på grund 

av oro för att skolsköterskorna skulle kunna diskutera med varandra vad som skulle besvaras 

under intervjufrågorna. Intervjuerna gjordes inom en tidsbegränsning på tre veckor. Vid 

sammanställningen av data som överfördes till ett resultat, valdes citat för att illustrera 

innehållet och styrka det. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att citat ger en 

innehållsrik presentation som förbättrar överförbarheten.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det är av stor vikt hur skolsköterskornas förhållningssätt speglar sig 

gentemot elever. Det är viktigt att möta varje enskild individ på respektive nivå som de 

befinner sig i. För att vaccinationen ska ske på bästa sätt krävs det förberedelser från 

skolsköterskor. Det är bra om hen visar sig i klassrummet innan för att elever ska få ett 

ansikte. Information är av stor vikt för att förbereda klasserna på hur vaccinationen kommer 

gå till. Det skapar trygghet för elever att få känna sig delaktiga men också informerade. I 

resultatet framkom även att information kunde ske praktiskt genom att visa på en nalle hur 

vaccinationen skulle gå tillväga. Ewles och Simnett (2005) lyfter att det är viktigt att ha 
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kunskap om att information kan ges ut både muntligt och praktiskt. Tveiten och Severinsson 

(2005) lyfter att tiden också är viktig och betydelsefull relaterat till kommunikationen och 

inte bara vid vaccinationstillfället. Om skolsköterskorna är stressade vid en vårdande 

kommunikation löper risken för att hen beskriver delar på en högre kunskapsnivå än vad 

som är aktuellt för elever att ta till sig. Vilket då ökar risken för att elevers frågor och tankar 

ökar efter samtalet, snarare än besvara och skapa trygghet. Kajikawa, Maeno och Maeno 

(2014) lyfter att information som förberedelse till elever om vad som skulle vänta dem, 

visade sig ha god effekt om informationen nådde fram och resulterade då i att stickrädslan 

minskade med 10 procent. Pelander och Leino-Kilpi (2014) lyfter att otrygghet och obehag 

framkommer hos elever som upplever att informationen inte vara tillräcklig. Samtidigt 

förklarar Jeremic, Sénécal, Borry, Chokoshbili och Vears (2016) att elever ofta upplever att 

skolsköterskor inte har informerat tillräckligt inför ett kommande möte oavsett dess syfte. 

Elever önskar få mer information innan från skolsköterskor, exempelvis vid vaccination.  

 

I föreliggande studie har det visat sig att skolsköterskornas förhållningssätt har påverkan i 

huruvida elever accepterar vaccinationen trots sin stickrädsla. Kroppsspråket skapar lugn 

hos elever och situationen upplevs inte lika obehaglig inför vaccinationssticket. Hillman, 

(2010) belyser att det är av stor vikt att skolsköterskor har kunskap om stickrädsla, för att 

veta hur situationen ska hanteras på bästa sätt för den enskilda elever. I föreliggande studie 

framkommer det att alla skolsköterskor kommer möta elever med stickrädsla ett flertal 

gånger då många elever är stickrädda och alla skolsköterskor har som skyldighet att erbjuda 

alla elever vaccinationer. Karlsson, Rydström, Enskär och Dalheim Englund (2013) skriver 

i sin artikel att det viktigaste skolsköterskor kan göra för att stödja elever under vaccinations 

tillfället där stickrädsla finns, är att möta elever i hens egen livsvärld.  

 

Enligt resultatet försöker skolsköterskorna flytta elevers fokus genom avledning till något 

annat. Detta för att minska rädslan för elever men också för att själv kunna utföra sitt arbete 

på ett så lättsamt sätt som möjligt. Avledning kan också ske genom lek i de yngre åldrarna 

och mer elektronisk och personlig avledning hos de äldre. Leken blir då en del av 

omvårdnaden som Eriksson (2002) beskriver som en central del. Leken spelar en stor roll i 

vaccinationen och som kan användas som ett hjälpmedel. Vidare beskriver Eriksson att leken 

har visat sig ha effekt för att underlätta för elever att ta till sig ny information men också för 

att skapa engagemang. Leken stödjer därför elever att lättare förstå sambandet kring en 

händelse. Vilket resulterar i att elever kan uppleva en ökad delaktighet i sin vård. 

Delaktigheten i sin tur leder också till en ökad trygghet. Karlsson, Rydström, Nyström, 

Enskär och Dalheim Englund (2016) nämner att leken kan hjälpa elever att visa sina känslor 

vilket också kan hjälpa elever att komma till insyn med vaccinationens syfte och då lättare 

förstå varför hen ska få sprutan.  

 

I denna studies resultat har skolsköterskorna olika erfarenheter av att ge elever något att äta 

eller dricka, för att avleda smärta vid vaccination. Kassab, Roydhouse, Fowler och Foureur 

(2012) har gjort en studie som visar att elever lättare klarar av vaccinationstillfället om 

glukos ges. Studien fick fram att glukos hade en bättre effekt än placebo. Glukosen minskade 

eller tog bort smärtan som elever förväntat sig vilket gav positiva reaktioner från elever och 

minskade rädsla inför nästa vaccination. I resultatet på föreliggande studie framkom det dock 

att det var vanligare att ge kex eller saft efteråt som en belöning. En reflektion är att avleda 

med något sött tycks vara effektivt. Bortsett från ätbara saker framkom det i resultatet att 

belöningar var något som skolsköterskor upplevde som hjälpsamma metoder för att hålla 
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elever lugn och medverka vid vaccinationen. Belöningar kunde vara att elever fick små 

plastdjur eller dylikt efter att de tagit injektionen.  

 

I studiens resultat var stress ett begrepp som skolsköterskorna nämnde som en stor påverkan 

i deras upplevelse vid vaccinationen. Ives och Melrose (2010) beskriver i sin studie att 

skolsköterskor själva blir stressade av stickrädda elever. Vidare förklaras det att det blir av 

stor vikt att skolsköterskor känner att de har kunskap om stickrädsla för att stressen inte ska 

påverka deras upplevelse eller yrkesutförande vid vaccinationen. Skolsköterskorna i denna 

studie erfor att de inte alltid kan ge elever den tid som behövs vilket medför att elevers 

upplevelse av situationen kan bli negativ. Tålamod är något som återkommer i resultatet och 

hur viktigt det är att skolsköterskorna försöker bibehålla det under mötet. Negativt i detta 

blir därför att tiden inte finns för skolsköterskor när det gäller ett moment där vissa elever 

behöver tiden som mest. Tiden blir också svår att veta och förbereda innan för 

skolsköterskorna, då alla elever behöver olika mycket tid och förberedelser. 

Skolsköterskorna upplever att tiden sällan räcker till.  

 

I resultatet framkommer att det kan vara viktigt att ha en förälder med under vaccinationen. 

Detta för att exempelvis hjälpa till att hålla elever stilla. Resultatet visar vidare att ett nära 

samarbete mellan skolsköterskor och föräldrar är avgörande för att vaccinationen ska 

fortlöpa. Plumridge, Goodyear-Smith och Ross (2009) menar att samarbetet mellan 

skolsköterskor och föräldrar vid själva vaccinationen är av stor vikt. Vidare skriver de att 

skolsköterskor behöver bygga upp en bra praktisk relation med föräldrar under själva 

vaccinationen. Ives och Melrose (2010) förklarar att skolsköterskor ibland kan hamna i svåra 

etiska dilemman, vid möten där föräldrar vill vaccinera men elever är väldigt stickrädda. I 

denna studies resultat framkommer det att skolsköterskornas upplevelser blir negativa i 

situationer som dessa då de blivit lärda till att vårda och inte göra att elever upplever fara. 

En del föräldrar kan ibland vilja att elever ska vaccineras oavsett och då skapas det en 

situation som kan jämföras liknande med ett övergrepp. 

 

I studiens resultat belyser skolsköterskorna att föräldrars närvaro kan ha olika påverkan för 

skolsköterskors upplevelse av att vaccinera. Det framkom att bestämda föräldrar var 

behjälpliga och att ambivalenta föräldrar gjorde mötet problematiskt. Bearden, Feinstein och 

Cohen (2012) beskriver i en studie att även tysta föräldrar kan ge en negativ påverkan i form 

av att elever blir orolig, upplever ångest och ökad smärtupplevelse när en eller flera föräldrar 

är med som stöd men är tysta, då elever inte upplever närvaron som ett stöd. Kikuta, Cardezi, 

Dubey och Taddio (2011) beskriver att vaccination skapar olika stadier av stress för både 

elever och föräldrar. Karlsson et al. (2016) lyfter också att elever har ett behov av att uppleva 

trygghet i möten vid injektioner, vilket de söker hos sina föräldrar. 

 

Enligt resultatet framkommer att miljön på skolsköterskors expedition inte ska vara steril 

och påminna om en sjukhusmiljö. Vilket kan skapa oro hos elever om denne haft en dålig 

upplevelse under tidigare besök på sjukhus. Trevlig miljö, glada färger och tavlor på 

väggarna hade positiva effekter och minskade rädslorna inför besöket. Marche, Briere och 

Von Baeyer (2015) menar att barn som har svårt att glömma tidigare negativa 

stickupplevelser var mer oroliga och nervösa över smärtupplevelsen och rapporterade högre 

smärttröskel.  
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Konklusion 

Enligt resultatet framkommer att skolsköterskorna upplever att det är svårt att veta vilka 

elever som är stickrädda eller inte. Förhållningssätt, miljön, tillvägagångssätt under 

vaccinationen samt föräldrars delaktighet är betydelsefulla faktorer som påverkar 

skolsköterskors upplevelse av en god vaccinering. Är skolsköterskorna lugna och trygga i 

sin roll, upplever inte bara de detta som något positivt, utan det speglar och påverkar även 

elevers syn på vaccinationstillfället. Skolsköterskorna har belyst att vaccinationer är mer än 

bara ett stick. Förberedelserna börjar redan i klassrummet när skolsköterskorna presenterar 

sig och ger information om vaccinationen som väntar.  

 

Livsvärlden påverkas i vardagen och kommer alltid att vara personlig för varje enskild 

person. Detta är viktigt att tänka på vid möten med andra människor där mötet med elever 

ska ske på dennes nivå och utgå från den, vilket också framkommer i studiens resultat. Det 

är betydelsefullt att informera elever så individen får känna sig delaktiga och kan uppleva 

kontroll över situationen. Det är också viktigt att tänka på som skolsköterska att alla elever 

tar till sig kunskap och erfarenheter på olika sätt. Önskemål finns om att vaccinationen ska 

bli bra, detta för att inte implementera negativa minnen inför nästa vaccination. 

Avslutningsvis är det av stor vikt att skolsköterskor som besitter gedigen kunskap och 

erfarenhet kring upplevelser och bemötande av stickrädda elever delar med sig av dessa.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Med god kunskap kring bemötande av stickrädda elever och skolsköterskors upplevelser av 

detta, kan möten vid vaccinationer bli mindre påfrestande för både skolsköterska och elev. 

Det kan resultera i mindre stress för skolsköterskor och eventuellt mindre stickrädsla hos 

elever, om skolsköterskorna vet hur information och vaccinationens genomförande bör gå 

tillväga. Under studiens gång synliggjordes det att stor del av befintlig forskning är utifrån 

skolsköterskors perspektiv och inte elevers. Vilket visade sig vid artikelsökningar inför 

denna intervjustudie. Det hade varit intressant att se fler studier som belyser stickrädsla 

utifrån elevers perspektiv och sedan jämföra det med hur skolsköterskor upplever 

stickrädslan hos dem för att se eventuella likheter och skillnader. Begreppet stickrädsla finns 

det lite information och kunskap om, vilket gör det till ett relevant ämne att studera vidare 

på. Det framkommer i studiens bakgrund samt resultat att information till elever är av stor 

vikt för att minska stickrädslan, dock framkommer det aldrig vad informationen bör 

innehålla. Detta upptäcktes när resultatet var skrivet. Vidare forskning kring förberedelser 

skulle vara av intresse för att skolsköterskor ska kunna få mer hjälp kring en innehållsrik 

information för att eventuellt kunna minska stickrädslan ytterligare.   
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Bilaga 1  

 

 

Information om genomförande av studie kring skolsköterskors upplevelse av att 

vaccinera stickrädda elever. 

 

Vid vaccination möter skolsköterskor elever med stickrädsla. Det är av stor vikt att 

skolsköterskor har ett bra förhållningssätt till dessa elever och goda kunskaper på området. 

Om skolsköterskor saknar kunskap i sin profession kring ett gott bemötande med elever, 

finns risken att elever känner sig otrygg och därigenom kan stickrädslan förvärras.  För att 

få veta mer om hur olika skolsköterskor upplever att vaccinera stickrädda elever behövs 

forskning inom området. 

  

Du tillfrågas i detta brev om godkännande till att skolsköterskor i din verksamhet tillfrågas 

om deltagandet en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer med 

skolsköterskor som arbetar på F -9 skolor. 

  

Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefon. Dessa ljudband kommer efter att studien 

är färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha 

tillgång till grundmaterialtexten från intervjuerna. Intervjun kommer att ske under ett 

tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 30 minuter. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Vi garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter skolsköterskor lämnar till oss 

kommer att behandlas med sekretess. Ingen kommer att få veta vadskolsköterskorna har 

berättat i intervjun. 

Skolsköterskor kommer vid intervjutillfället att få lämna ett skriftligt samtycke till deras 

medverkan. Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vaccinera 

elever med stickrädsla, då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska 

kunna användas och komma till nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, 

men även till verksamma skolsköterskor. 

  

Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet. 

Önskar du ytterligare information kontakta gärna oss: 

  

Med vänliga hälsningar 

Anna Blom och Mercedes Söderqvist 

Högskolan I Skövde 

  

a16annbl@his.se 

a16idaso@his.se 

Tel: Anna, xxx. Mercedes, xxx. 

 

Handledare för studien är Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen 

för vård och natur vid Högskolan i Skövde 

 Kina.hammarlund@his.se 
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Bilaga 2  

Information om genomförande av studie kring skolsköterskors upplevelse av att 

vaccinera stickrädda elever.  

Vid vaccination möter skolsköterskor elever med stickrädsla. Det är av stor vikt att 

skolsköterskor har ett bra förhållningssätt till dessa elever och goda kunskaper på området. 

Om skolsköterskor saknar kunskap i sin profession kring ett gott bemötande med elever, 

finns risken att elever känner sig otrygg och därigenom kan stickrädslan förvärras.  För att 

få veta mer om hur olika skolsköterskor upplever att vaccinera stickrädda elever behövs 

forskning inom området.  

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie kring ämnet stickrädda elever. Studien 

kommer att genomföras via intervjuer med skolsköterskor som arbetar på F -9 skolor i 

mellersta Sverige. Din verksamhetschef har givet sitt godkännande till att du tillfrågas om 

deltagande i studien. Vi vill gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område, 

och skulle se det som värdefullt om du vill delta i vår studie. Intervjun kommer att spelas 

in med mobiltelefon. Dessa inspelningar kommer, efter att studien är färdig och godkänd, 

att raderas. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till 

grundmaterialstexten från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att identifiera vad 

just du har sagt i sammanställningen av resultatet. Intervjun kommer att ske under ett 

tillfälle och vi beräknar att det kommer ta cirka 30 minuter. Vi kommer kontakta dig via 

telefon eller e-post inom några dagar för att boka in ett eventuellt möte. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Vi garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter du lämnar kommer att behandlas 

med sekretess. Ingen kommer att få veta vad du har sagt till oss. Med detta brev följer ett 

svarsbrev för skriftligt samtycke som du lämnar vid intervjutillfället. Syftet med studien är 

att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vaccinera elever med stickrädsla, då det är 

viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska kunna användas och komma till 

nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma 

skolsköterskor.  

Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet.   

Med vänliga hälsningar   

Anna Blom och Mercedes Söderqvist  

Högskolan I Skövde  

a16annbl@his.se 

a16idaso@his.se 

Tel: Anna, xxx. Mercedes, xxx. 

 

Handledare för studien är Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen 

för vård och natur vid Högskolan i Skövde  

Kina.hammarlund@his.se 

 

mailto:a16idaso@his.se
mailto:Kina.hammarlund@his.se
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Bilaga 3 

 

Syfte med studien: Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors upplevelse av att 

vaccinera elever med stickrädsla.  

Fråga 1: Hur förbereder du vaccineringen av ett barn med stickrädsla?  

Fråga 2: Hur kan ditt förhållningssätt påverka det stickrädda barnet?  

Fråga 3: Hur bemöter du en stickrädd elev, kan du beskriva en upplevd situation?  

 

Följdfrågor:   

Kan du berätta mer?  

Kan du ge exempel?  

Vill du utveckla?  

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?  

Har jag förstått dig rätt om jag säger…?  

Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Medgivande om deltagande i studien  

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien som avser att studera 

stickrädsla bland elever, och samtycker till att delta. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är helt frivilligt samt att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt 

deltagande.  

 

 

Ort och Datum 

 

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

 

 

Namnteckning  

 

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

 

 

Namnförtydligande 

 

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

 


