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Sammanfattning 

Bakgrund: Ett nålstick kan ses som ett enkelt ingrepp men för somliga kopplas detta till en 
stark rädsla och oro. Stickrädsla är vanligt förekommande och kan bero på tidigare negativa 
erfarenheter. Det är sjuksköterskans ansvar att skapa förutsättningar för patienten att hantera 
sin stickrädsla och tillgodose patientens grundläggande omvårdnadsbehov. Syfte: Syftet med 
litteraturstudien var att undersöka stickrädsla hos vuxna patienter och deras erfarenheter av 
lindrande omvårdnadsåtgärder. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på fem kvantitativa 
artiklar, tre kvalitativa och en där båda metoder tillämpats. Resultat: Resultatet innefattar fyra 
kategorier; Reaktioner vid och inför nålstick; Strategier för att hantera och minimera 
stickrädsla; Faktorer som förstärker rädslan och Faktorer som minskar rädslan. Slutord: 
För att patienten ska få en individanpassad vård behöver sjuksköterskan ha kunskap om 
stickrädsla och lindrande omvårdnadsåtgärder i samband med stick hos vuxna patienter med 
stickrädsla. 
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Abstract 

Background: A pinprick from a needle is a fairly simple procedure but to some patients it is 
linked to strong emotional anxiety and fear. Fear of needles is common and could be due to 
previous negative experiences. It is the responsibility of the nurse to establish good conditions 
for patients to deal with their anxiety and to meet their basic needs. Aim: The aim of the 
study was to study needle fear among adult patients’ and their experiences of soothing caring 
methods. Method: The study was carried out as a literature review based on five quantitative 
studies, three qualitative and one which was carried out with both methods. Result: The result 
consisted of four headings; Reactions related to pinpricks; Strategies to combat and minimize 
the fear; Contributing factors and Reducing factors. Conclusion: The nurse must have 
knowledge about needle fear among adult patients and soothing caring methods to enable an 
individual care. 
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BAKGRUND 
 
Stickrädsla förknippas oftast med barn och nämns sällan i samband med vuxna. Samtidigt 

visar epidemiologiska studier att stickrädsla är vanligt även hos vuxna (Ko, 1994). 

Uppskattningsvis upplever tio procent av världens befolkning stickrädsla men då många av de 

drabbade förnekar sin rädsla är det troligt att siffran är högre (Sokolowski, Giovannitti & 

Boynes, 2010).  World Health Organization (WHO, 2000) rapporterar att cirka 12000 biljoner 

injektioner administreras varje år runt om i världen. Eftersom stickrädsla är ett vanligt 

tillstånd är det viktigt att som sjuksköterska vara medveten om stickrädslans olika uttryck och 

patienternas erfarenheter i samband med provtagningar och injektioner (Hamilton, 1995).  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt som möjligt lindra detta genom relevanta åtgärder (Socialstyrelsen, 2005).   

 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde men yrket innefattar även medicintekniska 

uppgifter såsom injektioner och blodprovtagning, venöst eller kapillärt (Björkman & 

Karlsson, 2008). För att sjuksköterskan ska behålla sin yrkeskompetens krävs det att 

sjuksköterskan ansvarar för fortsatt lärande och utvecklar en evidensbaserad kunskap inom 

omvårdnad. Förutom att ansvara för fortsatt lärande ligger det även i sjuksköterskans 

ansvarsområde att säkerställa att omvårdnaden sker med hänsyn till individens säkerhet, 

värdighet och rättigheter (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). Patienten har rätt till 

god omvårdnad vid kontakt med hälso- och sjukvården (HSL, SFS 1982:763, 2a §).  

 

Omvårdnadsteoretikern Hesook Suzie Kim (2010) delar in omvårdnaden i fyra olika 

domäner; klientdomänen, klient-sjuksköterskedomänen, praktikdomänen och 

omgivningsdomänen. Klientdomänen berör patientens perspektiv och huvudvikten inom detta 

område är utveckling av kunskap om mänskliga fenomen i ett omvårdnadssammanhang. 

Denna domän behandlar fenomen som personlig kontroll, välmående och upplevelse av 

mening. Suzie Kim menar att som sjuksköterska är det viktigt att observera människans 

kännetecken och se till den situation denne befinner sig i vid behov av omvårdnad. En annan 

domän är klient-sjuksköterskedomänen där relationen mellan patient och sjuksköterska är 

huvudfenomenet. Kunskapsutveckling inom detta område gör det möjligt att förbättra 
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omvårdnaden av patienten. Klient-sjuksköterskedomänen behandlar fenomen som 

informationsutbyte, samarbete och empati (Kim, 2010). 

 

Omvårdnad grundas på empati och sjuksköterskan ska utgå från patientens situation, 

upplevelser och känslor för att kunna skapa förståelse för patientens livsvärld (Birkler, 2007). 

Livsvärld är den värld som patienten erfar och som berör fenomen som inte fullständigt kan 

delas med en annan människa (Birkler, 2005). Travelbee (1971) menar att omvårdnad är en 

mellanmänsklig process och kan ses som en upplevelse mellan individ och sjuksköterska. För 

att möjliggöra en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient är kommunikation 

en viktig faktor. Kommunaktion kan ses som en ömsesidig process där tankar och känslor 

överförs. Genom sitt uppträdande, utseende, gester och ansiksuttryck kan patienten 

kommunicera med sjuksköterskan, detta sker inte alltid medvetet. Likaså kan sjuksköterskan 

kommunicera med patienten. En förutsättning för att kommunikation ska kunna ske är att 

patienten känner sig accepterad, respekterad och värdefull.  Patienten använder 

kommunikation som ett redskap för att söka stöd och omsorg medan sjuksköterskan använder 

det som ett redskap för att samla in och ge information (a.a). Kommunikation är en 

förutsättning för att uppfylla syftet med omvårdnaden, nämligen att hjälpa individen att 

hantera upplevelsen av lidande och om nödvändigt hjälpa individen att finna mening i 

upplevelsen. Genom att sjuksköterskan kommunicerar med patienten om hur ett kroppsligt 

ingrepp kommer att gå till hjälper sjuksköterskan patienten att själv finna mening med 

ingreppet. Patienten kan då finna mening med nålsticket och kan därmed lättare hantera sin 

rädsla (a.a). 

 

Joyce Travelbee (1971) definierar rädsla som en subjektiv upplevelse för ett verkligt eller 

inbillat hot vilket påverkar hela individen. Ett hot kan vara när patienten utsätts för fysiskt 

eller psykiskt obehag. Travelbee (1971) menar att rädsla påverkar individens förmåga att 

tänka, bedöma, handla och lära negativt. Att hantera överlevnadshot har varit en förutsättning 

för människans utveckling. Människan har en genetiskt styrd förmåga att koppla rädsla till 

farliga situationer, denna förmåga gör sig påmind när människan upplever rädsla. Att hålla sig 

borta från situationer som medför smärta är en av rädslans biologiska funktioner och därför är 

rädsla för kroppsliga ingrepp såsom nålstick förståeligt och naturligt. En rädsla kan dock gå 

till överdrift och bli ett problem för den drabbade (Öhman, 1994). Alla människor reagerar 
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olika beroende på situation, somliga ger utlopp för sina känslor medan andra håller känslorna 

inom sig (Schuster, 2006). En upplevelse är alltid unik, två individer kan ha samma erfarenhet 

men upplevelsen och de känslor som uppstår är alltid individuella. Genom att lyssna till 

patientens uppfattning om sin situation kan sjuksköterskan få insikt i patientens tankar, 

känslor och upplevelse (Travelbee, 1971). För att kunna skapa förståelse för patientens 

situation behöver sjuksköterskan känna till patientens bakgrund (Birkler, 2005). 

 

Enligt Goodenough, et al. (1999) kan det finnas flera bakomliggande orsaker till stickrädsla. 

En orsak kan vara negativa erfarenheter vid tidigare besök inom hälso- och sjukvården 

(Hamilton, 1995). Stickrädsla kan utvecklas redan i barndomen, exempelvis om barnet blivit 

fasthållen av vårdpersonal under medicinska ingrepp involverande nålar. Rädslan kan också 

bero på en ärftlig förmåga att uppleva vasovagala reaktioner såsom blodtrycksfall, 

hjärtklappning, svimning och chock i samband med nålstick. Vid upprepad exponering för 

nålstick hos individer med ärftlig förmåga, utvecklas stickrädslan succesivt (a.a). En studie av 

Bienvenu och Eaton (2000) visar en koppling mellanstickrädsla och andra psykiatriska 

tillstånd såsom depression, social fobi och panikångest. Kvinnor och yngre personer upplever 

stickrädsla i större utsträckning jämfört med män och äldre personer (Sokolowski, Giovannitti 

& Boynes, 2010). Studier visar även att lågutbildade personer är drabbade av stickrädsla i 

större utsträckning än högutbildade personer (Bienvenu och Eaton, 2000). Rädsla för nålstick 

kan vara ett stort problem för patienten och kan orsaka problem i patientens framtida liv. 

Rädslan kan påverka valet av karriär och yrke men även hindra personen från att resa 

utomlands då vaccinationer krävs. Ökad risk för dödlighet förekommer hos personer med 

stickrädsla då de tenderar till att undvika hälso- och sjukvården. För att förhindra detta är det 

viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma patientens uttryck för stickrädsla och ha 

kunskap om lindrande omvårdnadsåtgärder (Hamilton, 1995).  

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka stickrädsla hos vuxna patienter och deras erfarenheter av lindrande 

omvårdnadsåtgärder. 
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METOD 

I denna litteraturstudie avses stickrädsla som rädsla för sprutor, injektioner och kanyler. 

Design 

En allmän litteraturstudie har genomförts där resultatet från kvantitativa och kvalitativa 

studier har granskats och sammanställts. Enligt Polit och Beck (2012) är en allmän 

litteraturstudie en kartläggning av kunskapsområdet inom ett avgränsat område. 

Arbetsprocessen följde Polit och Becks (2012) flödesschema (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. Flödesschema över arbetsprocessen i genomförandet (Polit & Beck, 2012 s. 96). 

 

Datainsamling 

Sökarbetet inleddes med en fritextsökning för att få en överblick över tillgången till material 

för det valda syftet (Polit & Beck, 2012). En systematisk litteratursökning efter vetenskapliga 

originalartiklar utfördes därefter i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO som 

innehåller forskning om omvårdnad, medicin och vårdvetenskap vilket var relevant för 

litteraturstudiens syfte. Urvalsprocessen inleddes med att identifiera sökord utifrån studiens 

syfte. För att hitta rätt sökord som representerade syftet användes MESH-term, Thesaurus och 

Headings vilka är ämnesordlistor över synonymord som är giltiga i respektive databaser. 
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Sökningar utfördes på engelska då Polit och Beck (2012) menar att detta är vetenskapens 

officiella språk. Trunkering (*) användes för att hitta de artiklar som innehöll sökorden och 

alla dess böjningsformer. Sökorden var needl*, syringe*, fear*, phobi*, inject*, experience*, 

patient*, therapeutics, nurs* och nursing intervention då de var relevanta för studiens syfte. I 

sökningen användes booleska söktermer som AND och OR, enligt Polit och Beck (2012) 

begränsar respektive breddar detta sökresultatet. Manuell sökning gjordes men resulterade 

inte i någon användbar artikel. De sökningar som resulterat i artiklar presenteras mer utförligt 

i ett sökschema (Bilaga 3). 

 

Urval   

I studien inkluderades vuxna patienter med stickrädsla. Andra inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara publicerade på engelska och att de skulle vara peer-reviewed vilket 

innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter som genomgått granskning 

(Polit & Beck, 2012). Urvalet bestod av vetenskapliga originalartiklar med kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Kvantitativa studier bygger på formulär, enkäter och observationer där 

statistiska och kvantifierbara resultat eftersöks medan kvalitativa studier baseras på intervjuer 

eller observationer där det subjektiva eftersöks och ett fenomen upptäcks och tydliggörs (a.a). 

 

Genomförande 

I enlighet med Polit och Becks (2012) flödesschema lästes först de vetenskapliga 

originalartiklarnas titlar och därefter lästes abstrakt gemensamt i de artiklar som svarade an 

till litteraturstudiens syfte. De artiklar vars abstrakt svarade på syftet valdes ut och lästes i sin 

helhet. De artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes. 

 

Analys 

Artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades utifrån styrkor och 

svagheter på ett systematiskt tillvägagångsätt med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar (Bilaga 1 & 2). Samtliga 

artiklar lästes ett flertal gånger vilket enligt Polit och Beck (2012) skapar en god kännedom 



 

6 
 

om artiklarnas innehåll. Artiklarna lästes och granskades individuellt. Granskningsmallen 

innehöll ett antal frågor varav vissa bedömdes vara av betydelse för kvaliteten. Frågorna 

betygsattes utifrån ett poängsystem inspirerat av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

Besvarades en fråga av betydelse för kvaliteten med ett ja delades ett poäng ut, om svaret 

däremot blev ett nej delades noll poäng ut. Max antal poäng var tolv poäng vilket motsvarade 

100 procent i kvalitetsbedömning. Alla utvalda artiklar uppfyllde inte samtliga kvalitetsfrågor 

men tillräckligt många för att anses vara av användbar kvalitet. För att artiklarna skulle vara 

av användbar kvalitet skulle studiens syfte vara tydligt, urvalsgrupp och analysmetod vara 

beskrivna och resultatet skulle svara an till litteraturstudiens syfte. Samtliga poäng 

summerades och räknades om till procenttal. Poängsumman blev en indikator för om studien 

ansågs vara av hög, medel eller låg kvalitet (a.a).  Erhöll artikeln åtta poäng eller över 

motsvarande 67 procent eller mer var artikeln av hög kvalitet. Gränsen för medel kvalitet 

drogs till sex poäng eller mer motsvarande 50 procent. Bedömdes artikeln vara av låg kvalitet 

var procentsatsen under 50 procent, vilket motsvarade mindre än sex poäng. Totalt granskades 

14 artiklar varav fem exkluderades då de inte svarade på litteraturstudiens syfte. Totalt valdes 

nio artiklar ut för vidare analys varav fem var kvantitativa, tre var kvalitativa och en artikel 

var dels kvalitativ och kvantitativ. 

 

Vidare gjordes en innehållsanalys för kvantitativ och kvalitativ data för samtliga nio utvalda 

artiklar. Innehållsanalys innebär att meningsbärande enheter som svarar på studiens syfte 

identifieras och markeras (Polit & Beck, 2012). Artiklarnas resultat lästes individuellt och 

analyserades därefter gemensamt, parallellt med detta gjordes artikelöversikter (Bilaga 4), 

vilket bidrog till djupare kunskap om artiklarnas innehåll. Statistiska tabeller och diagram från 

de kvantitativa artiklarna tolkades och skrevs om till text. De meningsbärande enheterna som 

svarade an till litteraturstudiens syfte sammanställdes i ett dokument där varje artikel 

färgkodades för att underlätta analysprocessen. När alla fynd hade blivit identifierade och 

inga nya meningsbärande enheter påträffades kodades fynden och därefter studerades likheter 

och skillnader. Koderna grupperades och en struktur bildades. Strukturen utgjordes av 

följande kategorier; patientens upplevelse, att handskas med stickrädsla, påverkande faktorer 

och sjuksköterskans roll. Kategorierna analyserades sedan ytterligare genom att koda och 

kategorisera innehållet inom varje kategori, vilket enligt Polit och Beck (2012) gör att 

kategorierna blir mer representativa för studiens resultat.  Koderna bildade sedan fyra slutliga 
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kategorier; Reaktioner vid och inför nålstick, Strategier för att hantera och minimera 

stickrädsla, Faktorer som förstärker rädslan och Faktorer som minskar rädslan. Artiklarna 

lästes ett flertal gånger under analysen för att få en bättre helhetsuppfattning och välja ut 

användbara citat. Analysprocessen redovisas i ett analysschema (Bilaga 5). 

 

Studierna var utförda i Israel, Storbritannien, USA, Australien, Kanada, Mexico och en studie 

var utförd i Sverige. Studierna var publicerade mellan år 1992-2011. Resultatet baserades på 

totalt 547 vuxna patienters stickrädsla och erfarenheter av lindrande omvårdnadåtgärder. 

Deltagarnas ålderspann var 18–99 år och majoriteten av deltagarna i studierna var kvinnor.  

 

Förförståelse 

Det är viktigt att författarna är öppna och följsamma genom hela arbetsprocessen. Öppenheten 

kan inte vara total då alla människor har en förförståelse som ibland kan utgöra ett 

forskningshinder (Dahlborg Lyckhage, 2012). Litteraturstudiens författare försökte vara 

neutrala i sin förförståelse genom hela arbetsprocessen, främst i artikelanalysen. På så sätt kan 

litteraturstudien enligt Dahlborg Lyckhage (2012) få ett opartiskt resultat. Innan studien 

påbörjades diskuterades vår förförståelse som var att många patienter upplever stickrädsla och 

att detta kan vara ett problem för patienten. Vi hade även en uppfattning om att det fanns mer 

forskning om stickrädsla hos barn än vuxna. 

 

Etiska övervägande  

Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien granskades utifrån ett etiskt förhållningssätt 

och följde de forskningsetiska riktlinjer som Stryhn (2007) beskriver. Allt material som 

svarade an till litteraturstudiens syfte har inkluderats. Alla vetenskapliga originalartiklar som 

inkluderades i studiens resultat skulle ha genomgått etisk granskning eller blivit godkända av 

en etisk kommitté. Inga risker med litteraturstudien ansågs föreligga och ingen har kommit till 

skada då studien baserades på tidigare utförda empiriska studier, vilket annars enligt Stryhn 

(2007) kan föranleda etiska dilemman. Nyttovärdet av denna studie är att resultatet kan 

användas av sjuksköterskor för att utveckla omvårdnaden av vuxna patienter med stickrädsla. 
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RESULTAT 

Resultatet baserades på stickrädsla och erfarenheter av lindrande omvårdnadsåtgärder ur ett 

patientperspektiv. Figur 2 visar kategorier som urskiljdes ur resultatet; Reaktioner vid och 

inför nålstick. Nästa kategori var; Strategier för att hantera och minimera stickrädsla. 

Faktorer som förstärker rädslan var en annan kategori och den sista kategorin var; Faktorer 

som minskar rädslan. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2. Visuell översikt över kategorier i resultatet och antal artiklar som ingår under varje 

kategori. 
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Reaktioner vid och inför nålstick 

Kategorin reaktioner vid och inför nålstick beskriver reaktioner som uppkom i samband med 

nålstick. 

 

Fysiska och psykiska reaktioner var vanligt förekommande hos patienter med stickrädsla 

(Deacon & Abramowitz, 2006; S. Wright et al., 2009; Öst, 1992). Vanligt förekommande 

fysiska reaktioner inför besöket hos sjuksköterskan var svettningar, hjärtklappning, yrsel och 

svimningskänslor. Andra vanliga reaktioner var illamående, muntorrhet, andnöd och matthet 

(a.a). I en studie av S. Wright et al. (2009) angav 53,8 % av de tillfrågade upplevde 

muntorrhet, 64,1 % upplevde svettningar och 61,5 % upplevde andnöd, illamående och 

svimningskänslor i samband med nålstick. I en kvalitativ studie berättade en patient att han 

blev orolig, fick en förhöjd puls samt kände sig varm och svettig inför nålstick och när nålen 

punkterade blodkärlet övergick känslorna till att han började känna sig yr och svimfärdig 

(Andrews, 2011). Aggressivitet och blodtrycksfall var reaktioner som framkom ur en annan 

studie (Searing et al., 2006). Vid känsla av stark oro och rädsla kunde vasovagala symptom 

och chocktillstånd uppkomma (Deacon & Abramowitz, 2006; Searing et al., 2006). Patienter 

som tidigare upplevt vasovagala reaktioner och svimningskänslor visade en signifikant 

starkare oro inför ett nålstick jämfört med patienter som aldrig tidigare upplevt sådana 

symptom (Deacon & Abramowitz, 2006; Nir et al., 2003).  

 

Oro inför medicinska ingrepp involverande nålar var något som återkom i flera studier 

(Deacon & Abramowitz, 2006; Tompkins et al., 2007). Exempelvis uttryckte kvinnor med 

stickrädsla och tidigare eller nuvarande drogmissbruk en extrem oro och rädsla för 

självinjicering trots att de själv missbrukade genom injicering. Kvinnorna kände inte enbart 

oro och rädsla inför droginjektioner utan blev ofta panikslagna och livrädda flera dagar innan 

ett besök på sjukhus eller vårdcentral för blodprovstagning eller vaccination (Tompkins et al., 

2007).  

 

Rädsla för att svimma vid nålsticket var vanligt förekommande (47,5 %) bland patienterna 

med stickrädsla (Öst, 1992).  
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Önskan att fly från injektionen eller provtagningen var en negativ tanke som uppkom i 

samband med patienternas rädsla (Tompkins et al., 2007; Öst, 1992). Att vägra eller vilja fly 

från situationen angavs av 30,2 % av patienterna (Öst, 1992). 

 

Rädsla för smärta beskrevs av ett flertal patienter (Deacon & Abramowitz, 2006; Tompkins et 

al., 2007). I studien av Deacon och Abramowitz (2006) var rädsla för smärta en signifikant 

reaktion. Ett flertal patienter beskrev en rädsla för att drabbas av panik och somliga upplevde 

rädsla för smärtans intensitet i samband med punktion av blodkärlet (Deacon & Abramowitz, 

2006; Tompkins et al., 2007). I en kvalitativ studie uttryckte somliga patienter en rädsla för 

den fysiska känslan som uppkom när nålen gick in i deras hud och in i ett blodkärl (Tompkins 

et al., 2007). Stickrädsla associerades ofta till smärtan och ångesten då sjuksköterskan 

försökte hitta ett lämpligt blodkärl att sticka i (Cox & Fallowfield, 2007). En patient beskrev: 

 

“It´s whole thing of trying to find a vein and one vein collapsing, it´s just the whole, 

the whole thing of that, it really gets to me, I actually ran out one day where they 

were having that much trouble” (Cox & Fallowfield, 2007, s.45 ). 

 

Injektioner visade sig inte vara lika bekymrande som att ta blodprov (Cox & Fallowfield, 

2007; Searing et al., 2006). En studie gjord på kvinnor som genomgått cellgiftsbehandling 

visade att rädsla för intervenösa injektioner var signifikant större än rädsla för andra 

injektioner, intramuskulär injektion föredrogs framför intravenös injektion. En av kvinnorna 

upplevde sina blodkärl som sköra och föredrog därför intramuskulär injektion (Cox & 

Fallowfield, 2007). En kvinna med erfarenhet av drogmissbruk beskrev sin upplevelse som: ”I 

just do not like them (needles). I know it sounds daft for an intravenous druggie user but I do 

not like needles full stop” (Tompkins et al., 2007, s. 286). 

 

Strategier för att hantera och minimera stickrädsla 

Under kategorin strategier för att hantera och minimera stickrädsla presenteras beteende och 

strategier som patienterna hade för att hantera och minska stickrädsla samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av. 
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Patienternas kroppsställning vid nålsticket hade stor betydelse för att reducera rädsla och oro 

inför nålsticket. Något som underlättade var om patienten fick ligga ner på en brits under 

provtagningen eller injektionen (Searing et al., 2006). I studierna gjorda av Andrews, (2011); 

Kettwich et al., (2006); Searing et al., (2006); och S. Wright et al., (2009) framkom även 

andra egna strategier för att lättare hantera stickrädsla. 

 

Att undvika att se nålsticket var en strategi för att minska patienternas stressupplevelse. Att 

använda ögonbindel visade sig vara en effektiv åtgärd.  Genom att titta bort och fokusera på 

något annat än nålsticket medan sjuksköterskan utförde ingreppet blev det lättare att acceptera 

situationen (Andrews, 2011).   

 

Lokalbedövande kräm exempelvis EMLA kräm visade sig också vara lindrande vid 

stickrädsla. ”…all I want is to at least be able to get the EMLA cream and request that you not 

put the IV in my hand. That is all I am requesting…” (Searing et al., 2006, s. 594). 

 

Undvikande av vård innefattande vaccinationer, blodprover, smärtlindring och blodgivning 

var vanligt förekommande till följd av patienternas stickrädsla (Andrews, 2011; Kettwich et 

al., 2006; S. Wright et al., 2009). I studien av S. Wright et al. (2009) svarade 64,1 % av 

patienterna att de undvek att vaccinera sig på grund av sin rädsla.   

 

“I can’t even go for blood tests at the hospital. It’s horrible. I don’t know, I’m just 

frightened of needles and I know it sounds daft and people think, ‘how can you be 

frightened of needles when you inject?’, but that’s what it feels like, I’m frightened to 

death” (Tompkins et al., 2007, s. 287). 

 

Att utmana rädslan och utsätta sig för nålstick gjorde det lättare för somliga patienter att 

hantera sin stickrädsla (Searing et al., 2006; Tompkins et al., 2007). I en av studierna beskrev 

kvinnor med erfarenhet av drogmissbruk en ökad bekvämlighet med självinjicering allt 

eftersom de utsattes för nålstick (Tompkins et al., 2007). 
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Faktorer som förstärker rädslan 

Kategorin faktorer som förstärker rädslan beskriver faktorer som påverkade patienternas 

rädsla negativt.  

 

Att tvingas se och höra sjuksköterskan prata om injektionen eller se någon annan få en 

injektion var faktorer som ökade patienternas stickrädsla, därför var det viktigt att ett separat 

väntrum fanns tillgängligt (Nir et al., 2003; Searing et al., 2006). Totalt angav 79,5 % att 

rädslan förvärrades då patienterna fick se någon annan bli stucken (Nir et al., 2003). Rädslan 

kring nålsticket förvärrades hos ett flertal patienter då de fick se sjuksköterskan iordningställa 

en injektion eller när de fick se utrustningen som användes i samband med injektionen såsom 

läkemedelsbehållaren eller nålen (Nir et al., 2003; Searing et al., 2006).  

 

Vårdmiljön var något som hade stor inverkan på hur intensiv patienternas rädsla var. Några 

faktorer som triggade igång rädslan var vårdpersonalens kläder och kroppsspråk samt 

speciella dofter i mottagningsrummen (Andrews, 2011). Detta framgår i följande citat: 

 

”It’s just that room, I remember one lady was taken into another room and I said to 

her why has she gone into this other little room and she says she can’t enter this 

room. I said I know the feeling, it’s horrible…it’s got a certain smell, I think that’s 

really powerful isn’t it” (Cox & Fallowfield, 2007, s. 45). 

 

Nålens utseende var en faktor som påverkade patienternas stickrädsla. En stressreducerande 

butterflynål som var beklädd med klistermärken föreställande blommor, smilegubbar och 

musiknoter resulterade i en signifikant minskning av rädsla, ångest och stresskänslor hos 

patienterna jämfört med traditionella butterflynålar (Kettwich et al., 2006). Totalt angav 100 

% av patienterna att de dekorerade nålarna minskade deras stickrädsla (a.a).  En kvalitativ 

studie visade att storleken på kanylen var något som minskade patienternas rädsla och obehag. 

En annan åtgärd som visade sig vara effektiv var när sjuksköterskan använde sig av en liten 

kanyl (Searing et al., 2006). 
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Faktorer som minskar rädslan 

Kategorin faktorer som minskar rädslan presenterar vikten av ett gott samspel i mötet mellan 

patient och sjuksköterska för att minska patienternas rädsla och oro.  

Att bygga förtroende mellan sjukvårdspersonal och patient visade sig vara viktigt för att 

minska patienternas stickrädsla (Cox & Fallowfield, 2007). En förtroendefull relation kunde 

skapas genom att vårdpersonalen lyssnade till patienternas upplevelser. Rädslan minskade när 

vårdpersonalen ägnade tid åt att prata med patienten om stickrädslan, gav information och 

avdramatiserade tillvägagångssättet för sticket. En kvinna beskrev att oron och ångesten 

ökade vid brist på information från vårdpersonal (Searing et al., 2006). Förmågan att lita på 

sjuksköterskan påverkades när sjuksköterskan inte såg kvinnan som en unik person med 

individuella behov (a.a).  

 

Att bli förstådd visade sig vara en viktig aspekt för att lättare hantera rädslan. En kvinna 

beskrev hur somliga sjuksköterskor inte lyssnade till hennes oro eller försökte förstå hennes 

stickrädsla (Searing et al., 2006). Kvinnan hade även en uppfattning om att vårdpersonalen 

ansåg att orsaken till stickrädslan var psykisk medan en del av vårdpersonalen förstod att 

rädslan behövde tas på allvar (a.a). I en annan studie av Tompkins et al., (2007) beskrev kvinnor 

med nuvarande eller tidigare drogmissbruk att de kände sig dumma då de befann sig i en 

paradoxal situation och att de inte blev förstådda av omgivningen. 

 

“To me, I feel it’s fairly childish to react the way I do to needles, but I just can’t help 

it and I try to be as adult about it as I can and so when people, medical staff, are not 

responsive to that and they just get frustrated and angry with you, it makes it even 

worse. It definitely makes it worse” (Searing et al., 2006, s. 594). 

 

Att känna kontroll var betydelsefullt för att kunna handskas med stickrädsla. Det var viktigt 

att patienten var väl informerad om hur nålsticket skulle gå till och varför provtagningen eller 

injektionen var nödvändig (Searing et al., 2006). Det fanns en förståelse hos patienterna för 

att ingreppet var ofarligt men bristen på kontroll gjorde det svårare för patienterna att känna 

en bekvämlighet i situationen (Andrews, 2011). En känsla av deltagande kunde skapas genom 

att patienten fick bestämma vilket blodkärl sjuksköterskan skulle sticka i eller att 

lokalbedövande kräm skulle användas innan nålsticket (Searing et al., 2006). Somliga 
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patienter upplevde obehagskänslor när sjuksköterskan inte lyckades hitta ett blodkärl att 

sticka i utan gjorde ett flertal försök för att hitta ett lämpligt blodkärl (Andrews, 2011). 

 

Att bli sedd som en individ var viktigt för patienterna (Andrews, 2011). En patient beskrev en 

situation då sjuksköterskan inte såg patienten som en individ utan endast fokuserade på att 

lyckas med arbetsuppgiften. Sjuksköterskan gjorde endast vad som skulle göras och skickade 

sedan hem patienten som var yr och svimfärdig efter nålsticket (a.a). 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Denna studie utgick från att undersöka vuxna patienters stickrädsla och erfarenheter av 

lindrande omvårdnadsåtgärder. Detta kunskapsområde valdes eftersom båda författarna hade 

ett intresse för ämnet. 

 

Studien utformades som en litteraturstudie baserad på kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga originalartiklar. Inledningsvis var det tänkt att endast inkludera kvalitativa 

studier. Eftersom antalet artiklar som svarade an till studiens syfte var begränsat, vilket kan 

tyda på att kunskapsläget inom området inte är tillräckligt utforskat, inkluderades även 

kvantitativa artiklar. Litteraturstudien fokuserade på vuxna patienter, med vuxna avsågs 

personer som var över 18 år. En kvantitativ artikel (Kettwich et al., 2007) och en kvalitativ 

artikel (Tompkins et al., 2007) inkluderades där barn deltog i studierna. De två artiklarna 

undersökte även vuxna patienters stickrädsla och i resultatet gick det tydligt att utläsa i text 

och diagram, vilka resultat som baserades på vuxna, därför användes endast material utifrån 

de vuxna patienterna. Artiklarna inkluderades då de ansågs vara relevanta för syftet trots att 

barn ingick i studierna. I artiklarna användes termen needle phobia som synonym till needle 

fear medan skillnaden mellan de två begreppen är stor i det svenska språket, det var därför 

svårt att urskilja vilka patienter som hade stickrädsla och vilka som hade nålfobi. I 

litteraturstudien valdes det att beskriva stickrädsla och nålfobi som likvärdiga begrepp.  

Databaserna som användes vid artikelsökningen fokuserar på omvårdnad och medicin, 

eftersom litteraturstudien har sin grund i omvårdnadforskning ansågs rätt databaser ha 



 

15 
 

tillämpats. Om fler databaser hade använts hade nytt material kunnat upptäckas och resultatet 

hade kunnat bli fylligare. Sökorden som användes vid datainsamlingen utgick från 

litteraturstudiens syfte, några av sökorden som användes var nurs*, nursing intervention, 

syringe*, patient* och experience* resulterade inte i nya fynd. När sökorden inte resulterade i 

några nya fynd ansågs en mättnad i sökningen ha uppnåtts.  

Eftersom manuell sökning även användes minimerades risken att någon väsentlig artikel 

förbisetts. Den manuella sökningen resulterade inte i någon användbar artikel och därför 

ansågs studiens område vara grundligt genomsökt. Den booleska termen NOT valdes att inte 

användas i artikelsökningen. Trots valet att endast inkludera vuxna i studien dök ett flertal 

artiklar upp som rörde barns upplevelser kring stickrädsla. Genom att använda den booleska 

termen NOT kan oönskade områden undvikas (Polit & Beck, 2012). Om termen NOT hade 

använts hade artiklar som undersökte både barn och vuxnas stickrädsla uteslutits, vilket 

innebär att en av artiklarna i studiens resultat aldrig upptäckts. Att artiklarna skulle vara 

publicerade på engelska kan ses som en svaghet då misstolkningar av resultatet kan ha skett 

eftersom engelska inte är vårt modersmål. Detta har hanterats genom att artiklarna lästes 

individuellt och därefter diskuterades tolkningarna gemensamt, för att minska risken för 

feltolkningar. Vid artikelsökningen fann vi ett flertal artiklar som var publicerade på spanska. 

Litteraturstudiens resultat hade kunnat se annorlunda ut om författarna hade behärskat detta 

språk men samtidigt speglar resultatet artiklar från spansktalande länder. Artiklarna skulle 

vara peer-reviewed, där minst två forskare granskat studien och beslutat om studien fått 

publiceras, vilket styrker litteraturstudiens trovärdighet som enligt Polit och Beck (2012) 

innebär att data är sanningsenligt. En annan styrka för studiens trovärdighet är att beskrivning 

av analysprocessen var ingående och att arbetsprocess följde ett flödesschema. Detta gör det 

möjligt för andra personer att genomföra studien och få ett likvärdigt resultat. 

Förförståelsen hos studiens författare var tydligt beskriven vilket styrker resultatets 

trovärdighet. Att stickrädsla förvärrades vid brist på information, förtroende och kontroll var 

något som stämde överens med författarnas förförståelse. Det som var förvånande var att detta 

hade en så stor inverkan på patienternas stickrädsla. En artikel (Searing et al., 2006) tog större 

plats i studiens resultat än övriga artiklar. Detta kan bero på att vår förförståelse kan ha 

påverkat tolkningen av artikelns resultat trots försök till att vara neutrala i förförståelsen. 
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Litteraturstudiens trovärdighet anses vara hög trots att enstaka artiklar av låg kvalitet har 

inkluderats eftersom artiklarna svarade an till litteraturstudiens syfte. Därför ansåg författarna 

att det inte var etiskt rätt att exkludera artiklar av låg kvalitet. Granskningsmallen som 

användes i analysen besvarades med ja- och nej frågor.  En nackdel med ja- och nej frågor 

kan vara att djupet av granskningen kan ha påverkats vilket försämrar kvalitetsbedömningen 

av artiklarna. Materialet analyserades och granskades enskilt och därefter gemensamt, vilket 

anses vara en styrka som bidrar till ett trovärdigare resultat då olika synvinklar har uppfattats 

och diskuterats mellan författarna. 

 

Artiklar som inkluderades i studien härstammade från Israel, Storbritannien, USA, Australien, 

Kanada och Mexico. En studie var utförd i Sverige. Det finns skillnader i den ekonomiska 

standarden mellan de olika länderna och sjukvårdssystemet kan se annorlunda ut beroende på 

organisation och försäkringar. Något som även kan skilja sig åt är sjuksköterskans roll, 

arbetsuppgifterna och yrkeskategorierna som kan vara uppdelade annorlunda än i Sverige. 

Trots att skillnader kan ses i sjukvårdssystemet och i den ekonomiska standarden visade 

litteraturstudiens resultat stora likheter. Detta gör att resultatet skulle kunna överföras till 

vården och vuxna patienter med stickrädsla världen över. Polit och Beck (2012) menar att 

överförbarhet innebär att studiens resultat kan överföras till andra grupper och sammanhang. 

Artiklar som inkluderades var publicerade mellan år 1992-2011, där ingen större skillnad i 

artiklarnas resultat kunde ses mellan tidigare och mer aktuella artiklar. Därför anses 

överförbarheten vara hög till patienter med stickrädsla i dagens samhälle.  Majoriteten av 

deltagarna i studierna var kvinnor, vilket begränsar resultatets överförbarhet till män med 

stickrädsla. Detta kan bero på att stickrädsla är mer vanligt hos kvinnor eller att män inte 

uttrycker sin stickrädsla i lika stor utsträckning som kvinnor.  

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie som beskriver stickrädsla hos vuxna patienter och deras erfarenheter 

av lindrande omvårdnadsåtgärder framkom fyra centrala fynd. Fynden som framkom ur 

studiens resultat var att patienterna kände rädsla för smärta och dess intensitet samt att det var 

betydelsefullt att ha förtroende och förståelse från sjuksköterskan. Andra fynd var att rädslan 
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för nålstick kunde lindras med hjälp av olika metoder samt att patienterna hade behov av att få 

information från sjuksköterskan för att skapa en känsla av kontroll.  

 

Smärta är vanligt förekommande vid nålstick och har ett starkt samband med rädsla. Patienter 

med stickrädsla kan vara extra känsliga för smärtupplevelsen. Litteraturstudiens resultat tyder 

på att många patienter med stickrädsla kände en intensiv rädsla för smärta och smärtans 

intensitet i samband med punktion av blodkärl (Cox & Fallowfield, 2007; Deacon & 

Abramowitz, 2006; Tompkins et al., 2007). Liknande erfarenheter beskrevs i en studie gjord 

av Keep och Jenkins (1978) där cirka tio procent av deltagarna utan stickrädsla uttryckte en 

rädsla för smärta i samband med nålsticket. Detta belyser vikten av att smärtlindring finns 

tillgänglig inom vården för de patienter som uttrycker rädsla för smärta. En smärtreducerande 

åtgärd som kan användas för att minska smärtupplevelsen vid sticket är ett medicinskt plåster 

eller bedövningssalva (FASS, 2013). I resultatet framkom det att användning av EMLA kräm 

var effektivt och lindrande för patienten (Searing et al., 2006). Det finns däremot nackdelar 

med att använda EMLA kräm då den har en känd biverkan i form av kärlsammandragning 

(FASS, 2013).  Detta kan göra det svårare att hitta ett lämpligt blodkärl att sticka i vilket kan 

resultera i att patienten utsätts för flera nålstick. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan tar den tid som behövs för att välja ett lämpligt blodkärl för 

att minska risken att punktera en nerv vilket innebär att patienten ofta upplever starkare 

smärta. Onödig smärta då desinfektionsmedlet kommer i kontakt med vävanden under huden 

kan undvikas genom att låta desinfektionsstället torka innan insticket görs (Björkman & 

Karlsson, 2008). Patienten kan uppleva det mindre smärtsamt om isbitar används för att 

bedöva huden inför nålsticket, kylan kan dock upplevas som obehaglig för patienten 

(Hamilton, 1995). Denna metod kan också orsaka kärlsammandragning (Henriksson & 

Rasmusson, 2007). För att patienten ska känna minimal smärta vid sticket kan sjuksköterskan 

välja att administrera läkemedel på ett annat sätt. De flesta läkemedel kan administreras per os 

eller som suppositorier (Hamilton, 1995).  

 

En studie på andra patientgrupper visar att när sjuksköterskan använde sig av varnande 

uppmaningar exempelvis ”stinging coming up” eller ”this will hurt a bit! There will be a little 

poke!” inför smärtsamma eller obehagliga upplevelser minskade inte patienternas smärta och 
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oro (Lang et al., 2005). Rädsla för smärta kan vara en yttring för andra problem, exempelvis 

rädsla för att förlita sig på andra eller rädsla för att förlora kontrollen (Travelbee, 1971). När 

patienten uttrycker rädsla för smärta innan eller under ett nålstick bör sjuksköterskan 

uppmärksamma denna rädsla och tillgodose patienten med adekvat information vilket 

möjliggör ett lindrigare stick.  

 

Att känna kontroll är en viktig aspekt för att känna bekvämlighet i en omvårdnadssituation. 

Genom att patienten får tydlig och adekvat information om tillvägagångssättet för nålsticket 

kan känslan av kontroll stödjas. Litteraturstudiens resultat visade att oro och rädsla ökade vid 

brist på information hos patienterna (Searing et al., 2006; Andrews, 2011). Känslan av 

kontroll kunde skapas hos patienten genom att sjuksköterskan förklarade och gav information 

om tillvägagångssättet för nålsticket och varför ingreppet var nödvändigt (Searing et al., 

2006). I en studie av Mackereth et al. (2012) gjord på en annan patientgrupp framkom det att 

kontroll hos patienten kunde skapas genom att sjuksköterskan förklarade att patienten kunde 

styra situationen genom att exempelvis säga ”stopp” eller ”vänta”.  

 

Enligt Suzie Kim (2010) är personlig kontroll viktigt att förstå, något som även tydliggjordes i 

litteraturstudiens resultat. Information är en viktig aspekt för att öka känslan av kontroll hos 

patienten. En anledning till bristfällig information kan bero på att sjukvården är hårt belastad 

och sjuksköterskor utsätts för stress i det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att patienten får 

ett lugnt intryck och att utrymme skapas för att patienten ska få möjlighet att ställa frågor å 

andra sidan vågar eller vill inte patienter ställa frågor till en sjuksköterska som ger ett stressat 

intryck (Travelbee, 1971). Travelbee menar att en individ som inte förstår varför nålsticket är 

nödvändigt eller hur tillvägagångssättet kommer att se ut, kan uppleva stark oro och ångest. Ju 

mindre individen vet om ingreppet, desto mer överlåts åt individens fantasi. Förmågan att 

lyssna och ta till sig information beror på hur pass påverkad patienten är av sin rädsla. Därför 

är det viktigt att sjuksköterskan förvissar sig om att patienten har hört och förstått den 

information som har getts, detta är något som överensstämmer med sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). En förutsättning för att patienten ska förstå 

den information som ges är att sjuksköterskan använder sig av ett neutralt språk och undviker 

medicinska termer. Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får korrekt och lämplig 

information i omvårdnadssituationen (HSL, SFS 1982:763 2b §). 
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En förutsättning för att patienten ska få en individanpassad vård är att sjuksköterskan ser och 

lyssnar till patientens tankar och känslor kring rädslan för nålsticket. Detta kan möjliggöra att 

patienten upplever att sjuksköterskan visar empati, förståelse och förtroende. 

Litteraturstudiens resultat visade att många patienter kände sig udda och misstrodda på grund 

av sin stickrädsla (Cox & Fallowfield, 2007; Searing et al., 2006; Tompkins et al., 2007). Det 

var viktigt för patienterna att ha förtroende och känna förståelse från sjuksköterskan och 

relationen till sjuksköterskan hade stor betydelse för att patienterna skulle känna mindre 

rädsla och oro. Genom att sjuksköterskan förmedlar empati och förståelse blir det lättare för 

patienten att acceptera situationen utan att behöva skämmas över sin rädsla (Hamilton, 1995). 

En studie gjord på personer med tandvårdsrädsla visade att bristande empati och en dålig 

relation till tandläkaren var betydande faktorer bakom patienternas rädsla (Abrahamsson, 

2002). En god relation förutsätter att sjuksköterskan ser patienten som en unik person med 

individuella behov. Enligt Suzie Kims (2010) klient-sjuksköterskedomän är fenomen som 

empati, förståelse och samarbete viktiga att ha kännedom och förmedla som sjuksköterska för 

att patienten ska få en optimal omvårdnad. 

 

Travelbee (1971) beskriver att sjuksköterskan kan, genom sitt bemötande, inge förtroende och 

förmedla förståelse till patienten. Fullständigt förtroende och en god relation kan uppnås när 

patienten har lärt sig att lita på sjuksköterskan. I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska kommunicera med patienter på ett empatiskt, 

respektfullt och lyhört sätt (Socialstyrelsen, 2005). En förutsättning för att patienten ska känna 

empati och förståelse från sjuksköterskan är att sjuksköterskan accepterar stickrädsla hos 

vuxna personer och visar lyhördhet för patientens livshistoria. 

 

Lindrande omvårdnadsåtgärder i samband med stickrädsla ska nyttjas för att minska 

patientens obehag. Litteraturstudiens resultat visade att stickrädsla hos vuxna patienter kan 

minskas med hjälp av olika omvårdnadsåtgärder och strategier (Andrews, 2011; S. Wright et 

al., 2009; Kettwich et al., 2006; Searing et al., 2006).  I två studier (Kettwich et al., 2006; 

Searing et al., 2006) visade det sig exempelvis att stickrädsla och obehag kunde lindras 

genom att patienterna fick möjlighet att ligga ner under nålsticket och användandet av en liten 

kanyl var också en effektiv omvårdnadsåtgärd. Ett exempel på en liten kanyl är en 

butterflynål som kan användas vid både provtagning och intravenösa injektioner. En nackdel 
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med användandet är att inköpspriset är högre än för traditionella kanyler, vilket kan medföra 

ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Det kan dessutom vara svårt att få ut blod eller 

tillföra stora vätskevolymer med en butterflynål.  

 

En studie på en annan patientgrupp visade att reaktioner som svimning kunde reduceras 

genom att patienterna fick ligga ner på en brits och samtidigt spänna musklerna under 

nålsticket, på så vis ökade blodflödet till hjärnan och yttringar som yrsel och 

svimningskänslor minskade (Öst, Fellenius & Sterner, 1991). En annan lindrande 

omvårdnadsåtgärd som lyfts fram i litteraturstudiens resultat var när sjuksköterskan använde 

sig av en dekorerad butterflynål (Kettwich et al., 2006). Inom barnavården är detta känt sedan 

länge och används flitigt för att minska barnens rädsla och avdramatisera nålens utseende. Det 

är däremot ovanligt att vuxna patienter får tillgång till denna metod vilket kan bero på att 

stickrädsla hos vuxna personer är mindre uttalat än stickrädsla hos barn. Samtidigt kan 

stickrädsla leda till att patienten undviker kontakt med hälso- och sjukvården (Andrews, 2011; 

Kettwich et al., 2006; S. Wright et al., 2009). Undvikande av vård kan leda till att sjukdomar 

upptäcks i ett senare skede, vilket i sin tur kan leda till ett mer omfattande vårdbehov och 

därigenom öka samhällets kostnader. Att använda en dyrare kanyl skulle möjligen kunna visa 

sig kostnadseffektivt i längden. 

 

I en studie av Mackereth et al. (2012) framkom andra effektiva omvårdnadsåtgärder där 

användandet av en stressboll hade en lugnande inverkan på patienternas rädsla och oro. 

Sjuksköterskan kunde också uppmuntra patienten till att fokusera på en situation där patienten 

kände sig bekväm exempelvis tänka på ett betydelsefullt eller rogivande minne. För att 

handskas med stickrädsla på lång sikt kan kognitiv beteende terapi (KBT) vara ett alternativ. 

Vid KBT läggs fokus på att förändra individens tankar, känslor och beteende (SBU, 2013). 

Travelbee (1971) menar att alla människor har strategier för att hantera eller förebygga ångest 

och oro inför eller under medicinska ingrepp, det kan handla om att förneka behovet av vård 

för att kontrollera sin oro.  För att patienten ska få en individanpassad omvårdnad kan 

sjuksköterskan behöva kunskap om olika lindrande omvårdnadsåtgärder och strategier i mötet 

med patienter med stickrädsla. Sjuksköterskan ska bidra till införandet av ny kunskap och 

reflektera över befintliga metoder och därmed verka för en professionell omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2005). Genom att tillämpa och vara öppen för nya metoder kan 
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sjuksköterskan bidra till införandet av ny kunskap om lindrade omvårdnadsåtgärder hos 

patienter med stickrädsla. 

 

Litteraturstudiens resultat kan överföras till patientgrupper med ett särskilt behov av att känna 

kontroll och av att ha en god relation till sjuksköterskan i omvårdnadssituationen. Exempel på 

sådana patientgrupper kan vara patienter med tandvårdsrädsla, rädsla för blod eller rädsla för 

smärta.  

 

SLUTORD 

Litteraturstudiens resultat visar tydligt att stickrädsla kan vara ett stort problem för vuxna 

patienter och att detta problem behöver uppmärksammas ytterligare. Studien har en klinisk 

betydelse för att patienter med stickrädsla ska få en god och individanpassad omvårdnad. Om 

sjuksköterskan har kunskap om stickrädsla och vilka omvårdnadsåtgärder som kan minska 

rädslan kan sjuksköterskan tillgodose patienternas behov i omvårdnadssituationer. Något som 

tydliggjordes var att det har forskats för lite på vuxna personer med stickrädsla och deras 

erfarenheter av lindrande omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av inom 

vården. Framtida forskning behöver riktas mot kvalitativa studier som undersöker 

patienternas upplevelser av stickrädsla. Stickrädsla börjar utforskas alltmer men forskningen 

går sakta framåt i jämförelse med andra områden. Stort fokus läggs på kvinnliga patienter 

med stickrädsla och därför anser vi att ytterligare forskning om stickrädsla hos män behövs. 

Dessutom ser vi ett behov av att hälso- och sjukvården arrangerar någon form av 

samtalsgrupp, där patienter med stickrädsla kan diskutera och dela med sig av sina 

erfarenheter till varandra och till sjukvårdspersonal. Detta skulle kunna utveckla vården och 

sjuksköterskans omhändertagande av personer med stickrädsla. 
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stickrädslan, ångest och 
oro hos patienterna.  

Hög kvalitet 
 
Tillförlitlighet – hög då det 
fanns en kontrollgrupp.  
 
Intern validitet – hög då 
det var ett randomiserad 
kontrollerad studie. 
 
Validitet och reliabilitet- 
hög, relevanta 
mätinstrument, mäter det 
som ska mätas. 
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År 
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Nir, Y., Paz, 
A.,Sabo, E. & 
Potasman, I. 
 
Israel 
 
2003 

Fear of 
injection in 
young 
adults: 
Prevalence 
and 
associations 

Syftet var att ta 
reda på 
frekvensen, 
associationer 
och faktorer hos 
turister med 
stickrädsla. 

n=85  
 
Medelålder: 25 år. 
 
Fick anmäla sig på 
kliniken.  
 
Enkät bestående av 
demografisk data och 
upplevelser av stickrädsla. 

Patienterna fick fylla i 
frågeformulär om 
erfarenheter och upplevelser 
om deras stickrädsla. 
 
Enkäterna och 
vaccinationerna 
genomfördes i separat rum 
där max fyra personer fick 
vistas.  
 
Statistisk analys. 

Injektionsfobi och en dålig 
vaccinationserfarenhet var 
signifikant associerade med 
svimning.  
 
Empati var en betydande faktor.  
 
Rädsla för injektioner var vanligt 
och kunde kopplaas till tidigare 
svimning efter vaccination. 

Låg kvalitet 
 
Intern validitet- 
Bristande beskrivning 
av urval, genomförande 
och analys.  
 
Reliabilitet – mäter det 
som ska mätas. 
 
Svag kontext. 

Wright, S., 
Yelland, M., 
Heathcote, K., 
Ng, S., G., 
Wright, G. 
 
Australien 
 
 
2009 

Fear of 
needles, 
nature and 
prevalence 
in general 
practice 

Syftet var att 
undersöka 
prevalensen av 
stickrädsla, och 
undersöka 
reaktioner och 
uppmärksamma 
hur personer 
med 
stickrädsla 
undviker hälso-
och sjukvården. 

n=177  
Ålder: 18 - >60 år. 
Majoriteten var kvinnor. 
Exklusionskriterier; ej 
under 18 år. Pat på en 
vårdcentral i Australien 
Enkätformulär bestående 
av demografisk data, 
stickrädslans intensitet, 
symtom och 
utsträckningen av 
undvikande. 
Receptionist delade ut 
enkäter till de patienter 
som ville delta i studien. 

Efter patienterna hade fyllt i 
enkäten lämnades den i en 
box i receptionen. 
 
Studien pågick under två 
månader. 
 
Respondenterna blev 
klassificerade efter deras 
svar på enkäten. 
 
Fisher´s exact test användes 
för att se statiskt signifikanta 
skillnader mellan 
svarskategorierna. 

De vanligaste symptomen var 
svettningar, illamående, 
svimningskänslor, yrsel och 
andnöd. 
 
Undvikande medicinska 
procedurer var 
blodprovstagning, vaccination, 
bloddonation, injektioner. 
 
Metoder fanns för att minska 
stickrädsla. 

Medel kvalitet 
 
Trovärdigheten – hög 
då studien pågick under 
en längre tid. 
 
Intern validitet– låg då 
metoden är svagt 
beskriven. 
 
Extern validitet- hög då 
den går att överföra till 
andra stickrädda 
personer i alla 
världsdelar.  
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År 
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Öst, L.G 
 
 
Sverige 
 
 
1992 
 
 

Blood and 
injection 
Phobia:Back
ground and 
Cognitive, 
Physiological
and 
Behavioral 
Variables 
 

Syftet var att 
jämföra 
reaktioner hos 
patienter med 
blodfobi och 
injektionsfobi.  
 

n=59 
Medelålder: 28,6år. 
 
Inklusionkriterier: uppfylla 
kriterier för fobi. 
 
Enkäter bestående av demografisk 
data, självskattnings enkätsfrågor. 

Bortfall var sju personer, 
varav två med 
injektionsfobi. 
 
Fick genomgå ett 
beteendetest med 20 steg. 
Efter testet fick de besvara 
en enkät. 
 
Intervalldata analyserades 
med T-test och nominaldata 
analyserades med chi-square 
test. 
 

Ingen signifikant skillnad i 
demografisk data. 
 
Vanliga tankar vid 
injektion var; ”Jag kommer 
svimma”, ”jag måste fly”, 
”jag står inte ut” och ”jag 
kan inte hantera 
situationen”. 
 
Vanligare reaktioner var 
svettningar, 
svimningskänslor och 
yrsel. 

Hög kvalitet 
 
Intern valditet – kan 
ses som hög då 
bortfallet var lågt. 
 
Tillförlitlighet & 
trovärdighet – hög, 
metoden var väl 
beskriven. 
 
Reliabilitet och 
validitet- hög, 
relevanta 
analysmetoder. 
 

Andrews, G.J 
 
 
Kanada 
 
 
 
2011 

‘I had to go 
to the 
hospital and 
it was 
freaking me 
out’: Needle 
phobic 
encounter 
space 

Syftet var att 
beskriva 
deltagarnas 
fysiska, 
psykiska och 
rumsliga 
yttringar när 
patienterna  
utsattes för 
nålstick i 
sjukhusmiljö. 

n=11  
7 kvinnor & 4 män 
Ålder: 21-58 år 
Personer från Kanada med 
stickrädsla. 
 
Exkluderade personer under 18 år 
och personer med någon psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Info om studien via email, verbalt, 
via kollegor och vänner och på så 
sätt rekryterade deltagarna.  
 
Semistrukturerad intervju. 

Deltagarna valde plats för 
intervju. 
 
Intervjun varade 1 h. 
 
Intervjuerna spelades in och 
författaren antecknade under 
tiden. 
 
Svaren analyserades enligt 
grundad teori (GT). 
 
 

Resultatet delades in i 
följande kategorier;  
 
Självuppskattad stickrädsla 
 
Att möta vårdpersonal 
 
Anpassning och taktiker 
 

Medel kvalitet 
 
Tillförlitlighet – stärkt 
då deltagarna fick 
välja intervjuplats. 
Bristande beskrivning 
av tillvägagångsätt 
sänker tillförlitligheten 
 
Överförbarhet – svag, 
främst till kvinnor. 
 
Trovärdighet – 
resultatet svarar bra på 
syftet. 
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Searing, K. 
Baukus, M., 
Stark, M., 
Morin, K. & 
Rudell, B. 
 
USA  
 
 
 
2006 
 

Needle 
Phobia 
During 
Pregnancy 

Syftet var att 
förstå en 
gravid kvinnas 
stickrädsla 
före, under 
och 
efter 
förlossning. 

n=1  
 
Ålder: 21 år. 
 
Intervjuerna bestod av 
öppna frågor. 

Intervjufrågorna granskades 
och utformades tillsammans 
med en annan gravid kvinna 
med stickrädsla. 
 
Två intervjuer; En författare 
intervjuade kvinnan. 14 dagar 
efter förlossningen intervjuade 
en annan författare. 
 
Intervjuerna varade 1h och 
spelades in transkriberades 
ordagrant. 
Författarna analyserade data 
enskilt. 

Sjukvårdspersonalens 
empatiförmåga och ett 
förtroendefullt förhållningssätt 
kunde underlätta för den 
stickrädda kvinnan. Vikten av 
information och ett aktivt 
deltagande ökade chanserna att 
stickrädslan minskades och 
välbefinnandet ökade. 
 
Det fanns metoder för att minska 
kvinnans rädsla. 

Hög kvalitet 
 
Trovärdighet -  kunde ökas 
om metoden varit mer 
välbeskriven. 
 
Tillförlitlighet – Hade 
kunnat ökas genom att 
bifoga intervjufrågor. 
 
Verifierbarhet – hög då 
analysen skett enskilt. 
 
Överförbar till andra 
gravida kvinnor. 

Tompkins, 
C.N.E., 
Ghoneim, S., 
Wright, N.M.J., 
Sheard, L., 
Jones, L. 
 
Storbritannien  
 
 
2007  
 
 
 

Needle fear 
among 
women 
injection 
drug users: a 
qualitative 
study 
 

Syftet var att 
undersöka 
stickrädsla hos 
injicerande 
drogmissbruka
nde kvinnor. 
 
 

 

n=45  
Ålder: 18-46 år. 
Droginjicerade 
kvinnor. 
Inklusionskriterier; 
tidigare och pågående 
missbruk. 
Rekryterades från 
nålmottagningar och 
missbruksmottagningar
Datainsamlingen 
skedde med hjälp av 
intervjuer – öppna 
frågor. 

Intervjuerna skedde 
individuellt med en av 
forskarna. 
Intervjuades i privata rum på 
missbruksmott, tiden var 30-
90 min. 
 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 
 
Svaren analyserades enligt 
grundad teori (GT). 
 
Fynden resulterade i teman. 

Flertalet kvinnor visade starkt 
obehag vid injektioner, rädsla för 
smärta och att de inte klarade av 
att injicera sig själva. De fick ta 
hjälp av andra som kunde injicera 
åt dem.  
 
Kvinnorna kände ingen förståelse 
från omgivningen. 
Rädslan begränsades inte enbart 
till droginjektioner. 
 
Kvinnorna var även rädda för att 
söka sjukvård. 

Medel kvalitet 
 
Tillförlitlighet– kan ha 
påverkats negativt, 
kvinnorna fick betalt. 
 
Trovärdighet– hög då 
intervjuerna har skett 
individuellt. Metoden väl 
beskriven. 
 
Överförbahet –  Svag, 
endast till 
drogmissbrukande kvinnor 
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Cox, A.C., 
Fallowfield, L.J. 
 
 
Storbritannien 
 
 
 
2007 
 

After going through 
chemotherapy I 
can’t see another 
needle 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheter som 
associeras med 
stickrädsla. 
 
 
 
 
 
 
 

n=72 
Medelålder: 56 år. 
 
Kvinnor med bröstcancer 
Som haft sin diagnos i 
minst två år. 
 
Kvalitativ data 
insamlades med 
semistrukturerad 
intervju. 
 
Kvantitativ data bestod 
av demografisk data. 

Intervjuerna utfördes av 
en cancerforskare hemma 
hos kvinnorna. 
 
Ett uppföljningsbesök 
gjordes. 
 
Intervjuerna spelades in, 
kvantitativ data 
analyserades med T-test 
för att hitta skillnader.  
 
Kvalitativ data listades 
och grupperardes i 
kategorier. 
  

Kvinnorna visade  
rädsla för i.v inj., 
föredrog i.m inj. 
 
Kvinnorna associerade 
stickrädslan till smärta 
och ångest inför att 
hitta ett blodkärl.  
 
Miljön påverkade 
stickrädslan. 
 
En förtroendefull 
relation var viktigt i 
mötet mellan 
sjuksköterska och 
patient. 
 

Hög kvalitet 
 
Tillförlitlighet – 
hög, intervjuerna 
skedde i 
hemmiljö. 
 
Trovärdighet – 
hög, många 
deltagare 
 
Reabilitet & 
validitet– hög, 
mäter det som 
ska mätas, 
relevanta 
mätinstrument. 

 
  



 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 
Analysschema 

KODER Needle 
Phobia 
During 
Pregnancy 
Kvalitativ 

Fear of injections 
in young adults: 
Prevalence and 
associations 
Kvantitativ 

Blood and 
injection Phobia: 
Background and 
Cognitive, 
Physiological, and 
Behavioral 
Variables 
Kvantitativ 

Fear of 
needles and 
vasovagal 
reactions 
among 
phlebotomy 
patients 
Kvantitativ 

Fear of 
needles: 
Nature and 
prevalence in 
general 
practice 
Kvantitativ 

I had to go to 
the hospital 
and it was 
freaking me 
out: Needle 
phobic 
encounter 
space: 
Kvalitativ 

Needle fear 
among 
women 
injecting 
drug users: a 
qualitative 
study: 
Kvalitativ 

After going 
through 
chemotherapy I 
can´t see another 
needle 
Kvalitativ/kvanti
tativ 

Needle phobia 
and stress 
reducing 
medical devices 
in pediatric and 
adult 
chemotherapy 
patients 
Kvantitativ 

Förståelse från 
vårdpersonal 

XXXXXX     XX  X  

Exponering – 
lättare 

X      X   

Se nålar XX X        

Värre vid 
injektion 

XX       X  

Förlora 
kontrollen 

X     X    

EMLA kräm X         

Information XX     X    

Rädsla för 
smärta 

   X   X XXXXX  

Deltagande XX         

Reaktioner X  X XXX X X XX   

Förtroende 
 

X       X  



 

 

 

 

 

KODER Needle 
Phobia 
During 
Pregnancy 
Kvalitativ 

Fear of injections 
in young adults: 
Prevalence and 
associations 
Kvantitativ 

Blood and 
injection Phobia: 
Background and 
Cognitive, 
Physiological, and 
Behavioral 
+Variables 
Kvantitativ 

Fear of 
needles and 
vasovagal 
reactions 
among 
phlebotomy 
patients 
Kvantitativ 

Fear of 
needles: 
Nature and 
prevalence in 
general 
practice 
Kvantitativ 

I had to go to 
the hospital 
and it was 
freaking me 
out: Needle 
phobic 
encounter 
space: 
Kvalitativ 

Needle fear 
among 
women 
injecting 
drug users: a 
qualitative 
study: 
Kvalitativ 

After going 
through 
chemotherapy I 
can´t see another 
needle 
Kvalitativ/kvanti
tativ 

Needle phobia 
and stress 
reducing 
medical devices 
in pediatric and 
adult 
chemotherapy 
patients 
Kvantitativ 

Rädsla för att 
svimma 

  X X      

Påverkande 
faktorer 

X XXXXXXX        

Tankar vid 
sticket 

  XX       

Undvika     X X   X 

Tycker ej om 
nålar 

      XXX   

Handskas med 
rädsla 

X    X X   X 

Inte bara vid 
I.V 

       X  

Berättelse av 
situation 

     X    

Ovisshet      XX    
Oro i väntan      X    
SSk handlande      X    
Se andra stickas X X        
Miljö      X  X  

Lindrade 
åtgärder 

X    X X   XXXX 

Rädsla för I.V        XXXXX  



 

 

 

 

 

Referens Koder Kategori /rubriker 
 

Svart, blå, brun, lila Rädsla för smärta, rädsla för att svimma, 
känna oro och ångest. 

Reaktioner vid och inför nålstick 

Brun, svart, röd, blå, grön, orange, lila Symtom, reaktioner, vasovagala 
reaktioner, negativa tankemönster, vilja 
fly. 

Reaktioner vid och inför nålstick 

Röd, blå, lila Injektion värre än blodprov, rädsla inte 
bara vid IV och droginjektion. 

Reaktioner vid och inför nålstick 

Röd, orange, grön, rosa Att se andra få ett nålstick, förberedelser 
inför nålsticket. 

Strategier för att hantera och minimera 
stickrädsla 

Blå, lila, orange, röd, rosa Undvikande av nålstick, 
handskas med rädslan, undvika att se 
nålar. 

Strategier för att hantera och minimera 
stickrädsla 

Grön, röd, orange, lila, grå Se utrustningen, höra någon annan få 
injektion, miljöns påverkan, nålens 
utseende. 

Faktorer som förstärker rädslan 

Orange, röd, blå, lila Information, förståelse och förtroende 
för patienten. Sjuksköterskans 
fördomar, patienters upplevelse av ssk 
omvårdnadsåtgärder. 

Faktorer som minskar rädslan 

 


