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Sammanfattning 

Bakgrund: En del patienter kan uppleva smärta och obehag inför moment som inkluderar 

kanyler och nålar vilket kan omnämnas som stickrädsla. En del patienter kan till följd av rädsla 

undvika vaccinationsprogram, operationer och övrig medicinsk hjälp vilket kan få allvarliga 

konsekvenser för hälsan. Sjuksköterskan arbetar dagligen med att administrera injektioner, 

infusioner och att ta blodprover, det är därför angeläget att sjuksköterskan har kunskaper och 

färdigheter kring betydelsefulla omvårdnadsåtgärder i mötet med stickrädda patienter. Syfte: 

Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta hos vuxna patienter 

med stickrädsla för att reducera smärta och obehag. Metod: En litteraturöversikt baserat på 15 

vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed, Chinal och psycINFO. Resultat: För att 

reducera smärta och obehag bör sjuksköterskan välja att använda tunnare kanyler, använda en 

långsammare injektionsteknik, erbjuda lokal smärtlindring och/eller premedicinering med 

lugnande inför nålproceduren. Sjuksköterskan bör låta patienten ha kontroll över situationen 

och respektera individuella behov och önskemål. Likaså bör sjuksköterskan lyssna och vara 

tillmötesgående för att kunna anpassa nålproceduren i samverkan med patienten. 

Sjuksköterskan bör tillämpa fiktiva visualiseringsmetoder och distraktion för att reducera rädsla 

och obehag under momentet. I de fall det finns en uttalad nålfobi bör sjuksköterskan samordna 

patienten en vårdkontakt till terapeut eller psykolog. Slutsats: Resultatet i denna 

litteraturöversikt visar att det finns omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan tillämpa för att 

minska smärta och obehag hos vuxna patienter med stickrädsla. För de patienter som lider av 

stickrädsla bör sjuksköterskan planera nålproceduren i samverkan med patienten med 

utgångspunkt i en personcentrerad vård med hänsyn till enskilda behov och önskemål. Genom 

att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna till patientens berättelse, visar empati och ger patienten 

möjlighet till delaktighet och självbestämmande i samband med nålproceduren kan smärta och 

obehag minska. 

 

Nyckelord:  
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Abstract 

Background: Some patients can experience pain and discomfort for moments that include 

cannula and needles which can be mentioned as needle fear. Some patients can as a sequence 

of the fear refuse vaccinations programs, operations and other medicinal help which can have 

severe consequences for the health. Nurses works daily with administering injections, infusions 

and taking blood samples, therefore it is desirable that the nurse have the knowledge and skill 

regarding significant nursing actions with needle fearing patients. Aim: The purpose was to 

describe which nursing actions a nurse can use with adult patients with needle fear to reduce 

pain and discomfort. Method: This is a literature review based on 15 scientific articles from 

the databases PubMed, Chinal and psycINFO. Results: To reduce pain and discomfort the nurse 

should opt to use the thinner needles, and use a slower injection technique, offer local pain 

relief/ or premedication with sedative before the needle procedure. The nurse should let the 

patient have control over the situation and respect the individual needs and request. As well 

should the nurse listen and be accommodating for adapting the needle procedure in 

collaboration with the patient. The nurse should apply fictitious visualization methods and 

distraction to reduce fear and discomfort during the moment. In cases when there is a recorded 

needle phobia the nurse should coordinate a nursing contact to a therapist or a psychologist for 

the patient. Conclusion: The result in this literature review shows nursing interventions that 

the nurse can use to reduce pain and discomfort at adult patients with needle fear. For the 

patients who suffers from needle fear should the nurse plan the needle procedure in conjunction 

with the patient based on a person-centered care in consideration to the individual needs and 

wishes. Because the nurse takes the time to listen to the patient’s story, show empathy and gives 

the patient participation and self-determination regarding the needle procedure, pain and 

discomfort can be reduced.  
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1.Inledning 

Under den kliniska verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi som sjuksköterskestudenter 

träffat ett antal patienter som uppvisat ett obehag och rädsla inför de moment som innefattar 

nålstick. En kvinna berättade att hon kände en stor sorg i sitt liv eftersom hennes stickrädsla 

uttryckte sig så starkt att hon inte vågat skaffa barn eftersom hon inte ville riskera att bli stucken 

under graviditeten. I sjuksköterskans dagliga arbete är nålstick i form av injektioner, infusioner 

och provtagning frekvent förkommande. Vårt intresse väcktes med detta och vi önskar med 

följande arbete få en ökad förståelse och handlingsberedskap för omvårdnadsåtgärder hos 

vuxna patienter med stickrädsla 

 

2.Bakgrund  

2.1 Stickrädsla 

En del patienter kan uppleva en rädsla och obehag inför moment som inkluderar kanyler och 

nålar som inom hälso-och sjukvården kan omnämnas som stickrädsla (McMurty et al., 2015). I 

sjuksköterskans dagliga arbetsuppgifter ingår att administrera injektioner, infusioner och att ta 

blodprover. Sjuksköterskan har ett ansvar att korrekt hantera medicinteknisk utrustning vid 

iordningställande och administrering. Samtidigt ska sjuksköterskan utföra momentet på ett 

betryggande sätt för patienten (Björkman & Karlsson, 2009). En studie från Australien visade 

att 22 % av 175 deltagare upplevde en stickrädsla. Av dessa hade 46, 2% utvecklat en 

stickrädsla till följd av en tidigare traumatisk upplevelse i samband med nålar och 20 % hade 

svimmat i samband med nålstick. Författarna till studien belyste också problematiken kring 

stickrädsla och patientens följsamhet ur ett vårdperspektiv. Det visade sig att vuxna diabetiker 

kan undvika att ta sina insulininjektioner på grund av stickrädsla. Likaså kan patienten neka till 

vaccinationsprogram, operationer och övrig medicinsk hjälp. Stickrädsla kan därmed leda till 

allvarliga konsekvenser för patientens hälsa (Wright, Yelland, Heathcote & Ng, 2009). 

 

2.2 Rädsla och fobi 

Rädsla är en känsla av obehag som uppstår när kroppen reagerar på något som uppfattas som 

ett hot eller en fara (Nationalencyklopedin, 2018). Rädsla är en naturlig kroppslig reaktion som 

har en betydelsefull roll för människans överlevnad. Vid rädsla startar kroppens autonoma 

nervsystem en försvarsreaktion som ska skydda och göra oss beredd för fara. Hjärtat rusar, 

tankehjärnan sätts ut, kroppen svettas, andningen förändras och en svimningskänsla kan 

framträda (Hjärnfonden, 2016). Förekomsten av stickrädsla kan bero på en 
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associationsinlärning där ett föremål eller situation aktiverar kroppens försvarsreaktion. För 

vissa patienter räcker det med att se en nål eller blod för att kroppen ska reagera (Mackereth, 

Hackman, Tomlinson, Manifold & Orrett, 2012). Mackereth et al. (2012) beskriver att om en 

rädsla uppkommer frekvent och den inte tas på allvar kan patienten med tiden utveckla en fobi. 

Fobi karakteriseras som en starkare grad av rädsla och kan leda till social hämning där 

situationen kan bli så krävande att den drabbade får en irrationell fruktan för 

situationen/objektet vilket kan bli ett handikapp (Perseius, 2010).  

 

2.3 Smärta och obehag 

Definitionen av smärta är fastställd av International Association for the Study of Pain (IASP, 

2017) som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är därmed en individuell upplevelse hos 

patienten oavsett förekomst av vävnadsskada eller ej. Samma smärtstimuli kan därför upplevas 

i olika grad hos olika individer och kan variera i intensitet, varaktighet och känslor. (Berntzen, 

Danielsen & Almås, 2011). De patienter som tidigare haft en negativ upplevelse i samband med 

nålstick kan få en högre känslighet för smärta och därmed känna ett starkare obehag inför en 

situation med en förväntad smärta (McMurty et al., 2015). McMurty et al. (2015) beskriver i 

sin studie därmed vikten av att använda smärtreducerande strategier på patienter i samband med 

nålproceduren för att minska obehag.  

 

2.4 Omvårdnad  

Den legitimerade sjuksköterskans kunskapsområde inom professionen är omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2014a). Omvårdnad kan definieras som den vetenskap som 

skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens 

livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa och välbefinnande (SSF, 

2016a). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska 

omvårdnad bedrivas ur en etisk dimension med ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lindande (SSF, 2014b). Theodoridis (2013) beskriver att det går att 

se likheter i omvårdnad och filosofi. Omvårdnad bygger på kunskaper men kan även ses som 

en filosofisk aktivitet. Att förstå omvårdnaden i arbetet är en kunskap men att begripa hur 

patienten förstår sig själv i sin sjukdom och vårdsituation är en filosofi. Omvårdnad kan 

därför ses både som ett begrepp som bygger på teoretisk kunskap samt en filosofisk aktivitet 

om önskan av att vilja förstå patientens syn på god omvårdnad (Theodoridis, 2013).  
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2.5 Teoretisk referensram – personcentrerad vård 

Idag är personcentrerad vård en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och ska ligga till 

grund för all omvårdnad (SSF, 2016b). Personcentrerad vård kan ses som ett partnerskap mellan 

patient och vårdgivare där centrala värden så som hänsyn, respekt och förståelse ska vila till 

grund i relationen. Patienten ska få chans att utrycka sina känslor och individuella behov för att 

sjuksköterskan ska ha möjlighet att identifiera dessa och anpassa omvårdnaden. Sjuksköterskan 

ska se patienten som expert på sitt hälsotillstånd och individens unika upplevelse i samband 

med vård och behandling. Känslan att ha ett värde, att känna sig värdefull och hörd är 

grundläggande för alla människor. Att ses som ett objekt och vara avhumaniserad kränker 

individens värdighet (Ekman, 2014). Bolster och Manias (2009) beskriver att det finns tillfällen 

då sjuksköterskan riktar fokus kring rutiner under de medicintekniska aktiviteterna snarare än 

på patienten i situationen. Sjuksköterskan bör vara medveten om att brister i sitt handlande kan 

medföra att patienten blir lidande. Lidandet kan se som något större än fysisk och mental smärta 

och kan uppstå när individens handlingsförmågor hotas eller att upplevelsen av en känsla eller 

situation blir förminskad (Skärsäter & Klang, 2014). Trots att forskning visar att sjuksköterskor 

besitter teoretisk kunskap om betydelsen av personcentrerad vård finns det brister i att tillämpa 

förhållningsättet i praktiken (Bolster & Manias, 2009; Ekman et al., 2011).  

 

3. Problemformulering  

I det dagliga arbetet kan sjuksköterskan träffa på vuxna patienter som upplever en rädsla, fobi, 

smärta eller obehag inför dom moment som innefattar nålstick. Stickrädsla kan leda till att 

patienten väljer att avstå behandling och undviker att uppsöka vård vilket kan få negativa 

konsekvenser för hälsan. Sjuksköterskan har i sitt omvårdnadsarbete ett ansvar att främja hälsa 

och lindra lidande utifrån ett personcentrerat förhållningsätt. För att förbättra sjuksköterskans 

möjlighet att ge en god omvårdnad till denna patientgrupp behövs mer kunskap och 

handlingsberedskap kring omvårdnadsåtgärder. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta hos vuxna patienter 

med stickrädsla för att reducera smärta och obehag. 

 

5. Metod 

5.1 Design  
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Arbetet är utformat som en litteraturöversikt. Författarna har systematiskt sökt artiklar, 

analyserat innehållet och kritiskt granskat dem för att sammanställa befintlig forskning inom 

valt ämne och besvara aktuellt syfte. Friberg (2012) menar att en litteraturöversikt är en bra 

metod att använda för att sammanställa aktuell forskning och få en översikt av kunskapsläget 

inom det valda ämnet. 

 

5.2 Tillvägagångsätt 

Författarna har haft ett nära samarbete med dagliga träffar. Arbetet har fördelats jämt mellan 

författarna. De artiklar som vid sökningar haft en intressant titel och ett relevant abstract för 

studien har sparats. Författarna har sedan granskat och analyserat de sparade artiklarna 

gemensamt, delat in den i mappar efter kategorier som framkommit. Totalt framkom fem 

huvudkategorier som formandes till rubriker i resultatet. De artiklar som var av hög kvalité och 

besvarade studiens syfte har används i resultatet.   

 

5.3 Datainsamling 

Författarna har sökt artiklar i databaserna Cinahl, PubMed och psycINFO. Sökorden har varit: 

needle, fear, phobia, injections, nurs, venipuncture, reduce, pain och anxiety. För att breda och 

avgränsa sökningen har boolesk sökteknik och trunkering att används. Booleska operatorerna 

AND, OR och NOT användes för att kombinera olika sökord. Östlundh (2012) beskriver att 

ordet AND används för att avgränsa sökord, OR gör sökningen bredare och utvidgar resultatet 

och ordet NOT begränsar sökningen. Trunkering kan användas för att få fram alla böjelser av 

ett ord (Östlundh, 2012). Författarna har kombinerat sökorden tillsammans med de booleska 

termerna:  NOT och AND samt trunkerat ordet nurs och needle. 
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5.4 Sökmatris  

 

 

 

5.5 Urval  

De artiklar som inkluderades i arbetet var dem som enligt författarna var mest relevanta för att 

besvara aktuellt syfte. Inklusionskriterierna i litteraturöversikten var att artiklarna skulle vara 

peer reviewed, inte äldre än 15 år och vara av kvalitativ eller kvantitativ ansats. Segesten (2012) 

beskriver att peer reviewed innebär att en artikel är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. För 

att säkerställa att artiklarna i arbetet var peer rewied har författarna granskat artiklarnas ISSN 

Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed Needle fear 

NOT children 

NOT dental 

260 

 

 

85 11 6 Artikel 2 

Artikel 3 

Artikel 9 

PubMed Fear of 

injections nurs* 

NOT children 

27 

 

 

27 3 3 Artikel 13 

Artikel 7 

PubMed Injections AND 

fear in needle 

NOT dental 

NOT children 

56 

 

 

37 7 2 Artikel 5 

PubMed Venipuncture 

fear NOT 

children 

29 

 

 

29 2 2 Artikel 10 

PubMed Fear of 

injections AND 

needle* in adult 

51 

 

 

17 4 1 Artikel 11 

 

Chinal Reduce pain 

AND needle 

119 

 

. 

35 3 2 Artikel 1 

Artikel 14 

Chinal Needle phobia 52 

 

 

52 12 6 Artikel 4 

Artikel 8 

Artikel 15 

Chinal Needle AND 

anxiety NOT 

children NOT 

dental 

111 64 7 3 Artikel 12 

PsycINFO 

 

 

Needle phobia 40 40 2 1 Artikel 6 
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nummer med hjälp av sökmotorn ulrichsweb. Artiklar som har exkluderats i arbetet var de 

studier som belyste stickrädsla och omvårdnadsåtgärder inom tandvården och personer under 

18 år, med undantag för en studie som undersökte effekten av visualiserings metoder hos både 

vuxna och barn men som presenterade resultatet separat.  

 

5.6 Värderingar av artiklarnas kvalitet 

I arbetet har granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar används. Artiklarna har 

granskats utifrån granskningsmallar från Högskolan Dalarna (Bilaga 1 och 2). Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) beskriver att granskningsmallar kan användas för att bedöma artiklars 

kvalitet utifrån ett poängsystem. När poängen sammanställs för respektive artikel har poängen 

dividerats med högsta möjliga poäng för att få fram en procentsats. De artiklar som visat en 

procentsats under 60 % är av låg kvalitet, procentsats mellan 60–80% är av medel kvalitet och 

en procentsats mellan 80–100 % är av hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I 

resultatet för litteraturöversikten inkluderades artiklar av hög kvalité.  

 

5.7 Analys och tolkning av data 

Artiklarna har analyserats utifrån Fribergs (2012) metod. Friberg (2012) beskriver att det är 

viktigt att granska studiernas kvalité genom att läsa upp studierna flera gånger, identifiera 

centrala fynd och sammanställa dessa i relation till varandra. Artiklarnas skillnader och likheter 

har granskats. Resultatet finns presenteras i en tabell där författare, år, land, syfte, metod, 

design, deltagare, resultat och kvalitetsgrad tydliggörs (Bilaga 3).  

 

5.8 Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att god etik inom vetenskaplig forskning är en 

grundläggande princip som i huvudsak innebär att deltagarna inte får orsakas skada, ska 

garanteras anonymitet samt medverka frivilligt. Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) ska 

etiska principer tillämpas vid forskning på människor. De individer som deltar i studier ska 

helst givit ett skriftligt samtycke, informerats om fördelar, nackdelar, risker och eventuella 

obehag som deltagandet kan innebära samt ha rätten till att avbryta sin medverkan när som helst 

under processen (Helsingforsdeklarationen, 2018). Samtliga vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i litteraturöversikten var godkända av en etisk kommitté eller har genomgått ett 

etiskt övervägande. För ytterligare granskning och tolkning av texten i utvalda artiklar har 

författarna först läst artiklarna på engelska och sedan översatt dem till svenska med hjälp av 

google translate och svenskt-engelskt lexikon. Författarna har strävat efter att inte låta egna 
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åsikter påverka artiklarnas innehåll eller förvränga innebörden. För att säkerställa att referenser 

uppgetts korrekt och konsekvent har röda korsets APA-guide för referenshantering använts. 

 

6. Resultat 

I resultatet inkluderades 15 studier, varav tio var kvantitativa och fem kvalitativa. Artiklarna 

var ifrån sju olika länder, England (n=3), Indien (n=1), Iran (n=1), Israel (n=1), Kanada (n=2) 

Turkiet (n=2) och USA (n=5). I Analysen framkom fem huvudkategorier: självbestämmande 

och delaktighet, medicintekniska färdigheter och administrering av läkemedel, avledande 

metoder, anpassad vårdmiljö samt samordnad vårdkontakt.  

 

6.1 Självbestämmande och delaktighet 

Patientens rädsla och obehag minskade om sjuksköterskan informerade och planerade 

nålproceduren i samverkan med patienten (Gilchrist, McGovern, Bekkouche, Bacon & Ditto, 

2015; Nir, Pax, Sabo & Potsam, 2003; Noble, Farquharson, Niamh & O’Dwyer, 2014; Searing, 

Beauks, Stark, Morin & Rudell, 2006). Searing et al. (2006) beskrev ett fall där en kvinna med 

stickrädsla fick beskriva vilka åtgärder som dämpade hennes stickrädsla. I studien framkom att 

kvinnas rädsla reducerades om sjuksköterskan var förtroendeingivande och visade empati för 

hennes situation. Kvinnan beskrev vikten av att sjuksköterskan var lyhörd och kunde tillgodose 

individuella behov och önskemål. Hon berättade att om sjuksköterskan lät henne vara med i 

olika beslutsfattande kring utförande av momentet blev situationen inte lika jobbig och 

obehaglig. Det kunde innebära allt från att tillgodose hennes önskan om smärtlindring, behov 

av ett emotionellt stöd från anhörig i rummet till att bestämma i vilken arm eller ven som sticket 

skulle göras (Searing et al., 2006). Andrews och Shaw (2010) påvisar yttligare i ett fall vikten 

av att sjuksköterskan visade förståelse för patientens erfarenheter, preferenser och åsikter och 

därigenom anpassade vården för att lindra stickrädsla. En man förklarade att hans stickrädsla 

minskade om han upplevde kontroll i situationen och själv fick vara med och önska att 

sjuksköterskan använde en butterflynål. Han ansåg att butterfly nålen var mindre skrämmande 

och därför blev situationen inte lika jobbig (Andrews, 2011). I Searing et al. (2006) studie 

framkom även att motivation till vård och behandling ökade om sjuksköterskan i lugn och ro 

informerade om varför en infusion eller provtagning måste utföras samt noggrant beskrev 

tillvägagångsättet.  
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Brist på självbestämmande och delaktighet kunde däremot förvärra de vasovagala symptomen 

med svimningskänsla, yrsel och hjärtklappning (Gilchrist et al., 2015). Gilchrist et al. (2015) 

studie påvisade att om sjuksköterskan inte tydliggör för patienten att den har rätt till ett 

självbestämmande så ökade graden av rädsla och obehag. Motsatsen kunde ses hos de patienter 

som uppmanades att vara självbestämmande under proceduren. Patienterna som tydligt blev 

informerade om att dom när som helst kunde be om en paus eller önska att avbryta, där av 

minskade förekomsten av vasovagala symptom både innan och under proceduren (Gilchrist et 

al., 2015). I Nir et al. (2003) studie framkom att patienterna ansåg att sjuksköterskans attityd 

gentemot stickrädsla och interaktion mellan dem hade en viktig betydelse för upprätthållandet 

av välbefinnandet under nålproceduren. Patienterna upplevde att lidandet reducerades om 

sjuksköterskan avsatte tid att lyssna till deras berättelse, visade förståelse och respekterade 

deras individuella behov (Nir et al., 2003; Searing et al., 2006). 

 

6.2 Medicintekniska färdigheter och administrering av läkemedel 

Flera studier visar att sjuksköterskan kan reducera smärta genom att tillämpa olika 

injektionstekniker i samband med injektioner, infusioner och provtagning (Ağaç & Güneş, 

2010; Freeman, Cox & Rosebrough, 2008; Pourghaznein, Azimi, & Jafarabadi, 2013; Ozdemir, 

Pinarci, Akay & Akyol, 2013). Ağaç och Güneş (2010) studie påvisade att en tvånålsteknik i 

samband med läkemedelsadministrering, där en separat nål användes för att dra upp läkemedel 

och en annan för att injicera i vävnaden minskade smärtintensiteten hos patienterna. Tekniken 

medförde att kanylen var var vass och fri från läkemedelsrester (Ağaç & Güneş, 2010). 

Sjuksköterskan kunde om möjligt tänka på att välja en tunnare kanyl i samband med injektioner 

för att reducera smärtupplevelsen (Freeman, Cox & Rosebrough, 2008). En annan studie visade 

att patientens smärta och komplikationer med blåmärken och hematom vid subkutana 

insulininjektioner minskade om sjuksköterskan administrerade läkemedlet under 15 sekunder 

och därefter väntade fem sekunder innan nålen togs ut (Pourghaznein, Azimi & Jafarabadi, 

2013). Ozdemir et al. (2013) påvisade även att smärta vid intramuskulära injektioner 

påverkades av injektionshastigheten. I studien administrerades läkemedlet Methylprednisolone 

intramuskulärt under tio sekunder respektive 30 sekunder. Resultatet visade att smärtan både 

under och efter injektionen minskade signifikant hos patienterna om sjuksköterskan använde 

den långsammare tekniken (Ozdemir et al., 2013). I Pourghaznein, Azimi, och Jafarabadi 

(2013) studie framkom att val av injektionsställe hade betydelse för smärtupplevelsen. 

Majoriteten av patienterna upplevde att en subkutan injektion i magen gjorde mindre ont än i 

låret (Pourghaznein, Azimi, & Jafarabadi, 2013).  
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Patienters smärta och obehag kunde minska om sjuksköterskan erbjöd lokal smärtbedövning i 

samband med nålstick (Bamgbade, 2007; Kumar, Sanjeev, Agarwal, Shamshery & Gupta, 

2017). Om sjuksköterskan applicerade bedövningskrämen EMLA på huden lokalt vid 

instickstället 45 minuter innan nålproceduren minskade patientens smärtupplevelse 

(Bamgbade, 2007). Kumar et al. (2017) beskrev att även ketoprofenplåster var ett mycket 

effektivt lokalbedövande sätt att reducera patienters smärta. Applicerade sjuksköterskan ett 

ketoprofenplåster över instickstället en timme innan nålsticket minskade smärtintensiteten 

markant (Kumar et al., 2017). Bamgbade (2007) beskrev dock att för en del stickrädda patienter 

var det inte tillräckligt med enbart lokal smärtbedövning utan det krävdes premedicinering med 

perorala bensodiazepiner för att få en lugnande effekt och att sjuksköterskan ens skulle kunna 

närma sig med nålen och påbörja nålproceduren (Bamgbade, 2007). 

 

6.3 Anpassad vårdmiljö 

Studier visade att vårdmiljön hade betydelse för de patienter som accessionerar en situation, 

plats eller föremål med rädsla (Andrews, 2011; Deacon, 2006). Deacon (2006) beskrev att en 

del stickrädda patienter inte är oroliga och rädda för smärtan som uppstår i samband med 

nålsticket utan att det kan vara miljön och den medicinska utrustningen som verkar 

skrämmande. Andrews (2011) menade att en del stickrädda patienter reagerar med rädsla och 

oro bara de befinner sig på sjukhuset eller i väntrummet. För att underlätta för patienten kunde 

sjuksköterskan anpassa vårdmiljön. En metod är att se till att den stickrädda patienten inte satt 

i väntrummet under en längre tid för att på så sätt undvika att rädslan och oron hann växa sig 

större inför besöket. En annan metod var att se till att draperier och dörrar var stängda för att 

undvika att den stickrädda patienten exponerades för nålar eller annan medicinteknisk 

utrustning. Sjuksköterskan kunde även se till att förbereda iordningställande av utrustning inför 

en nålprocedur innan patienten kom in i behandlingsrummet (Andrews, 2011).  

 

6.4 Avledande metoder 

Flera studier visar att sjuksköterskan kan förebygga och lindra rädsla och obehag genom att 

använda olika former av fiktiva visualiseringsmetoder i mötet med stickrädda patienter 

(Andrews & Shaw, 2010; Fernandes, 2003; Kettwich, Sibbit, Brandt, Johnson, Wong och 

Bankhurst, 2007). I Fernandes (2003) studie beskrevs att avslappning var effektiv vid 

stickrädsla. Genom att sjuksköterskan såg till att patienten låg bekvämt och fokuserade på sin 

andning upplevde patienten att kroppen var avslappnad och därmed blev rädslan och de 
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vasovagala symptomen inte lika framträdande (Fernandes, 2003). Kettwich et al. (2007) 

påvisade i en studie att patienters rädsla för nålen minskade om sjuksköterskan använde 

dekorerade nålar i olika färger och mönster. De dekorerade nålarna fick patienterna att tänka på 

något annat i situationen och rädslan kunde avledas (Kettwich et al., 2007).  

En annan studie beskrev att sjuksköterskan kunde minska en förväntad rädsla och obehag hos 

patienten genom distraktion. När den stickrädda patienten kom in i behandlingsrummet och la 

sig på britsen kunde sjuksköterskan be patienten att blunda och föreställa sig en plats som 

patienten uppskattade eller drömde om. När patienten identifierat platsen kunde sjuksköterskan 

fortsätta distraktionen genom att fråga patienten om hur det såg ut, vilka ljud som hördes och 

hur det doftade på platsen. De visade sig efteråt att patienten inte kände lika starkt obehag när 

sjuksköterskan småpratade under proceduren och avledde tankarna från den annars jobbiga 

stunden till en visuellt mer tilltalande miljö (Andrews & Shaw, 2010). Likaså beskrev Noble, 

Farguharson, O´Dwyer och Behrens (2014) i en studie från en vaccinationsklinik att resenärer 

som var nervösa eller rädda inför en injektion upplevde mindre obehag om dem fick ligga ner 

och att vårdpersonalen avledde eller distraherade dem under proceduren. 

6.5 Samordnad vårdkontakt 

Både det fysiska och psykiska välbefinnandet måste beaktas i mötet med en nålfobisk patient, 

terapi har visat sig hjälpa patienter med en stark grad av stickrädsla eller med en uttalad nålfobi 

(Fernandes, 2003). Bamgbade (2007) beskrev ett fall om en stickrädd man som skulle utföra en 

operation. Mannen hade fått premedicinering med bensodiazepiner och bedövningskräm på 

handryggarna och vårdpersonalen hade planerat momentet i samverkan med honom. Trots 

dessa åtgärder fick mannen panik och partiella kramper när han kom in på operationsrummet 

och fick se nålen. I studien framkom att i vissa fall var det inte tillräckligt med de åtgärder 

sjuksköterskan kunde tillämpa utan att dessa patienter hade behov av professionell hjälp utifrån 

ett psykiatriskt perspektiv där expertis inom området diskuteras. Sjuksköterskan kunde därför 

som åtgärd samordna en vårdkontakt med en terapeut eller psykolog (Bamgbade, 2007).  

 

7. Diskussion  

7.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Sammanfattning av huvudresultat av omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa för att 

reducera smärta och obehag hos vuxna patienter med stickrädsla har sammanställts utifrån fem 

huvudkategorier; självbestämmande och delaktighet, medicintekniska färdigheter och 

https://www.facebook.com/
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administrering av läkemedel, avledande metoder, anpassad vårdmiljö samt samordnad 

vårdkontakt. För att reducera smärta och obehag bör sjuksköterskan välja att använda tunnare 

kanyler, använda en långsammare injektionsteknik, erbjuda lokal smärtlindring och/eller 

premedicinering med lugnande inför nålproceduren. Sjuksköterskan bör låta patienten ha 

kontroll över situationen och respektera individuella behov och önskemål. Likaså bör 

sjuksköterskan lyssna och vara tillmötesgående för att kunna anpassa nålproceduren i 

samverkan med patienten. Sjuksköterskan bör tillämpa fiktiva visualiseringsmetoder och 

distraktion för att reducera rädsla och obehag under momentet. I de fall där det finns en uttalad 

nålfobi bör sjuksköterskan samordna patienten en vårdkontakt till terapeut eller psykolog. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Ekman (2014) beskrev att personcentrerad vård handlar om att sjuksköterskan ska sträva efter 

att skapa en förtroendeingivande relation där respekt, hänsyn och förståelse gentemot patienten 

ska vara grundläggande. Sjuksköterskan har ett ansvar att leda omvårdnadsarbetet tillsammans 

med patienten och skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande genom att lyssna 

och identifiera enskilda behov och önskemål (SSF, 2016). Resultatet i litteraturöversikten visar 

att om sjuksköterskan främjade patientens möjlighet att vara delaktig och att patienten fick vara 

med och bestämma kring utförandet såsom val av arm, nål, anhöriga i rummet eller önskan om 

smärtlindring, kände patienten en form av kontroll i situationen och rädslan minskade (; 

Andrews, 2010; Searing et al., 2006). Resultatet visade också att patienternas symptom så som 

hjärtklappning, yrsel och svimningskänsla minskade om de fick korrekt information och 

upplevde kontroll i situationen (Gilchrist et al., 2015).  

 

En god vårdrelation och sjuksköterskans attityd gentemot stickrädsla hade betydelse för 

patientens möjlighet att bevara sitt välbefinnande under nålproceduren (Nir et al., 2003).  

Skärsäter och Klang (2014) beskrev att när en individs upplevelse av en känsla eller situation 

blir förminskad kan ett lidande uppstå. Likaså beskrev Rantala (2017) i sin avhandling att 

betydelsen av personcentrerad vård bland patienter handlade om en stark önskan att bli tagen 

på allvar. Att bli tagen på allvar medförde att patienten kände ett förtroende för vårdgivaren och 

därmed aktivt deltog i olika beslutsprocesser. De patienter som inte togs på allvar upplevde 

istället att de blev avvisade och kränkta (Rantala, 2017). I likhet med ovanstående studier 

framkom i resultatet att om sjuksköterskan förminskade, förlöjligade och inte lyssnade eller 

visade respekt upplevde den stickrädda patienten att nålproceduren förvärrades (Searing et al., 

2014). Uppsatsförfattarna anser därigenom att det är en viktig åtgärd att främja patientens 
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möjlighet till självbestämmande och delaktighet under nålproceduren. Sjuksköterskan bör 

aktivt lyssna till patientens berättelse och erfarenheter för att identifiera individuella behov och 

önskemål och därmed anpassa nålproceduren. 

 

Theodoridis (2013) menade att omvårdnad handlar om att förstå patientens bild av sig själv och 

synen av en god omvårdnad. Likaså har smärta beskrivits som en individuell fysisk och psykisk 

upplevelse (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Stickrädsla kan bero på en tidigare obehaglig 

eller smärtsam upplevelse i samband med nålproceduren (Wright et al., 2009). Sjuksköterskan 

har ett ansvar att planera omvårdnaden utifrån patientens grundläggande behov med 

utgångpunkt i både en fysisk och psykisk dimension (SSF, 2016a). I litteraturöversiktens 

resultat framgick att sjuksköterskan kan reducera smärta med relativt enkla metoder. Flertalet 

patienter upplevde att smärtan minskade om sjuksköterskan kunde handha medicinteknisk 

utrustning med teknisk kompetens (Ağaç & Güneş, 2010; Freedman et al., 2008; Ozdemir et 

al., 2013; Pourghaznein et al., 2013). Att erbjuda lokal smärtlindring ansågs också vara en väg 

för att minska upplevd smärta (Bamgbade, 2007; Kumar et al., 2018). Genom att sjuksköterskan 

applicerade ett Ketoprofenplåster vid instickstället 60 minuter innan nålsticket ansåg 

patienterna att smärtan minskade signifikant (Bamgbade, 2007). Tidigare forskning har visat 

att tidsbrist i vården kan vara en orsak till att sjuksköterskan riktar mer fokus på rutiner snarare 

än på patientens behov och upplevelse under de medicintekniska momenten (Bolster & Manias, 

2009). Av dessa studier framgår att det på individnivå är empiriskt underbyggt att såväl 

injektionsteknik, injektionshastighet och lokalbedövning har en påvisad smärtreducerande 

effekt. För att svara upp mot vårdens tidsbrist måste fungerande vårdplaner kring stickrädda 

patienter upprättas på gruppnivå. Patienterna kan då tillexempel ombedjas att själv köpa 

smärtplåster preventivt på apotek inför injektionsbesöket vilket kan spara tid och resurser på 

samhällsnivå. De smärtreducerande åtgärderna anser uppsatsförfattarna även bör användas av 

vårdpersonal preventivt för att minska risken att individer utvecklar stickrädsla till följd av en 

traumatisk smärtsam upplevelse.   

 

En del patienter upplever rädsla och obehag bara genom att kliva in på ett sjukhus, sitta i 

väntrummet eller se den medicinska utrustningen (Andrews, 2011; Deacon, 2006; Kettwich et 

al., 2017). Vissa patienter kan accessionera miljön eller momentet med en tidigare traumatisk 

upplevelse (Andrews, 2011; Deacon, 2006; Mackereth et al, 2012). För en del är det kroppens 

försvarsreaktion och de vasovagala symptomen i samband med nålproceduren som anses 

obehagligt (McMurty el al., 2015). I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskan 
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kan lindra rädsla och obehag genom att anpassa vårdmiljön för den stickrädda. Det kan innebära 

att inte låta patienten sitta för lång stund i väntrummet eller i onödan bli exponerad för nålar 

genom att se när sjuksköterskan handhar med den medicinska utrustningen (Andrews, 2011). 

I resultatet framkom även att den medicinska utrustningen kan verka mindre skrämmande om 

den är dekorerad i olika färger och mönster (Kettwich et al., 2017). Fernandes (2003) beskriver 

att patienten kan avledas genom att fokusera på sin andning och Andrews och Shaw (2010) 

menar att patienten kan distraheras genom att sjuksköterskan småpratar om andra saker som 

inte har med nålproceduren att göra. Dessa studier underbygger vikten av samhällets planering 

av sjukhusets miljö och sambandet med patientens välbefinnande. Sjuksköterskans anpassning 

av vårdmiljön och samtalet är därför en viktig aspekt som bör integreras med ett personcentrerat 

förhållningssätt. 

 

En av sjuksköterskan kärnkompetenser är att samverka i team. Sjuksköterskan har därför ett 

ansvar att konsultera andra professioner vid behov av kompletterande kompetens (SSF, 2017). 

I resultatet framkom att vid svåra fall av stickrädsla eller nålfobi fanns det behov av samverkan 

med andra professioner. Fobi kan ses som en starkare grad av rädsla som indirekt kan medföra 

ett handikapp för den drabbade (Perseius, 2010). I Bamgbade (2007) studie beskrevs ett fall 

med en man där stickrädslan utryckte sig i den grad att han fick partiella kramper i ett 

operationsrum. I resultatet framkom att om vårdpersonal har identifierat en starkare grad av 

stickrädsla som visat sig innebära ett hinder för patienten är det angeläget att samordna andra 

professioner. Även Cook (2016) menar att vid en uttalad nålfobi är det angeläget att 

vårdpersonalen erbjuder patienten stöd för sin rädsla i form av en terapeut eller psykolog med 

kompetens inom området. Beteendeterapi har visat sig hjälpa patienter att minska graden av 

nålfobi (Fernandes, 2003). Sjuksköterskan kan utifrån sin kompetens sammanföra patienten 

med en vårdkontakt så som en beteendeterapeut. Detta för att säkerställa att patienten får bästa 

möjliga vård och stöd för sin stickrädsla eller nålfobi.  

 

Wright et al. (2009) beskrev att stickrädda patienter kan avstå vård och behandling, vilket 

exempelvis kan leda till att diabetiker undviker sina insulininjektioner, kvinnor avstår graviditet 

och nödvändiga operationer uteblir. Även individer som haft en negativ upplevelse vid 

blodgivning i form av smärta, obehag eller vasovagala symptom kommer sällan tillbaka för en 

andra blodgivning (Van Dongen, Abraham, Ruiter & Veldhuizen, 2013). Ett eventuellt 

avståndstagande till följd av brist på handlingsberedskap och omvårdnadsåtgärder av 

stickrädsla kan missgynna patientgruppen både på individ- och gruppnivå. En god 
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personcentrerad vård i mötet med stickrädda patienter kan få betydelse på samhällsnivå, detta 

då medvetna omvårdnadsåtgärder för till exempel blodgivning skulle kunde stödja fler individer 

till att våga lämna blod. 

 

En studie från en vaccinationsklinik belyste att mer än en tredjedel av resenärerna var nervös 

eller rädd inför en vaccinationsinjektion (Noble et al., 2014). Sverige ingår i det nationella 

vaccinationsprogram under smittskyddslagen (SFS 2004:168), som innefattar att skydda 

allmänheten från allvarliga smittsamma infektionssjukdomar som kan få spridning mellan 

människor. Lagen reglerar även människor skyldighet att anmäla till utredning vid misstanke 

om allmänfarlig sjukdom (SFS 2004:168). Ett eventuellt avståndstagande till vaccinationer till 

följd av stickrädsla, samt brist på handlingsberedskap och omvårdnadsåtgärder hos denna 

patientgrupp kan missgynna både individen och samhället. Ett medvetet preventionsarbete 

skulle kunna leda till att fler samhällsmedborgare följde vaccinationsprogram vilket skulle 

gagna såväl individen som samhällets vårdresurser. 

 

7.3 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten är skriven av två författare som tillsammans under processen diskuterat, 

kvalitetsgranskat och analyserat innehållet i artiklarna. Enligt Polit och Beck (2012) är detta en 

styrka i arbetet om det är fler än en författare. I en litteraturöversikt ska det framgå hur 

arbetsprocessen har gått till (Willman et al., 2011). Uppsatsförfattarna har tydligt beskrivit 

metoden för att skapa en överförbarhet till läsaren som ska kunna upprepa studien och få ett 

likvärdigt resultat. Artiklarna som har inkluderats i resultatet är från databaserna PubMed, 

Chinal och psycINFO. Databaserna valdes ut då de fanns tillgängliga på högskolan Dalarnas 

bibliotek samt att det är bland de största inom forskningsområdet omvårdnad. Fler databaser 

hade varit möjliga att inkluderas i arbetet för att öka antalet vetenskapliga artiklar inom valt 

område. En del intressanta studier för litteraturöversikten kan ha fallit bort till följd av de låga 

antalet databaser. Resultatet i litteraturöversikten är sammanställt utifrån 15 vetenskapliga 

artiklar var av tio är av kvantitativ ansats och fem är av kvalitativ ansats. Forsberg och 

Wengström (2016) beskriver att kvalitén i en litteraturöversikt oftast blir högre om flertalet 

kvalitativa artiklar inkluderas då det ofta går lättare att presentera och beskriva personliga 

upplevelser och erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2016). Uppsatsförfattarna har i 

litteraturöversiktens arbetsprocess diskuterat de kvantitativa studiernas validitet och funnit att 

de mäter det som avsågs att mätas. Detta ger en hög trovärdighet. Reliabiliteten i använda 

studier har också fokuserats och summerats med god tillförlitlighet. Om flera kvalitativa artiklar 
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framkommit vid sökningen så kanske det hade gett ett tydligare perspektiv på personcentrerad 

omvårdnad, det vet vi dock inget om. 

 

De huvudsakliga sökorden var till en början needle och fear, majoriteten av alla artiklar som 

uppkom handlade då om stickrädda barn samt om stickrädsla inom tandvården. För att utesluta 

dessa artiklar valde författarna att använda den booleska söktermen NOT. Östlundh (2012) 

menar dock att ordet NOT kan vara en svaghet i litteraturöversikter, då termen i vissa fall kan 

filtrera bort intressanta artiklar trots de faktum att författarna till studien enbart kan ha nämnt 

ordet, men som inte haft någon betydelse för det aktuella syftet. De övriga sökorden tillkom 

genom att se vilka nyckelord som forskarna hade använt sig av i artiklarna för att finna 

synonymer till de redan valda sökorden. Vid urval av artiklar granskade författarna de titlar som 

kom fram vid sökningarna, de titlar som var av intresse valde författarna att gå vidare med och 

läsa abstract. Svarade även abstractet för syftet granskades och analyserades artiklarna i sin 

helhet. Utifrån kvalité och innehållsanalys valde författarna att inkludera eller exkludera 

artiklarna. En nackdel med söktekniken var att intressanta studier kan ha uteslutits då titeln inte 

motsvarade studiens innehåll. Vid sökningarna återkom flera av artiklarna under olika 

kombinationer av sökord. Polit och Beck (2012) påpekar att det är en styrka när nya data ej 

framkommer i sökningarna utan att en mättnad då är uppnådd när artiklarna återkommer, vilket 

också stärker trovärdigheten. Under sökningarna återkom flera av forskarnas namn, av den 

anledningen valde uppsatsförfattarna att utesluta vissa artiklar med anledningen av att resultatet 

inte skulle spegla enskilda forskares perspektiv, vilket kan påverka giltigheten av studien. Dock 

diskuterades om detta var en styrka eller svaghet med studien då forskningen inom området var 

begränsad. Den forskargrupp som visade sig vid utförd sökning kan vara de som för stunden 

publicerat mest aktuell forskning inom området.  

 

Vid planeringen inför sökningen var ett av inklusionskriterierna att artiklarna inte skulle vara 

äldre än tio år. Flertalet artiklar i sökningarna upplyste om stickrädsla och vilka problem det 

medförde individen, väldigt få artiklar presenterade lämpliga kliniska åtgärder. Med anledning 

till den begränsade forskningen valde författarna att under processens gång bredda sökningen 

till 15 år. Att inkludera äldre artiklar kan ses som en svaghet med studien då syftet med 

litteraturöversikten var att ge en översikt av den senaste kunskapen inom valt område, dock kan 

det även ses som en styrka då det medförde att samtliga artiklarna som inkluderades var av hög 

kvalité och hade ett relevant syfte för arbetet. För att inte begränsa sökningen inkluderades 

artiklar från hela världen. Studierna i litteraturöversikten är ifrån England, Indien, Iran, Israel, 
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Kanada, Turkiet och USA vilket ger ett internationellt perspektiv. Resultaten i studierna 

återspeglar samma huvudfynd oavsett land, vilket påvisar att litteraturöversikten är överförbar 

hos stickrädda patienter globalt. Ingen av studierna var gjorda i Sverige, dock anser 

uppsatsförfattarna att resultatet går att implementera i den svenska hälso- och sjukvården.  

 

7.4 Etikdiskussion 

Av de 15 artiklar som är med i litteraturöversiktens resultat var nio godkända av en etisk 

kommitté vilket bekräftar att forskningen genomgått en etisk prövning. De övriga sex artiklarna 

innehöll noggranna etiska överväganden där författarna beskrev att deltagandet var frivilligt, 

anonymt, icke skulle äventyra hälsan samt att de när som helst under processen kunna avsluta 

sitt deltagande. Uppsatsförfattarna anser därför att alla studier som inkluderats i resultatet följer 

Helsingforsdeklarationens (2018) etiska principer och att de artiklar som inkluderats i studien 

därmed utförts etiskt korrekt. Uppsatsförfattarna har utifrån bästa förmåga analyserat och 

granskat artiklarna utan att försökt förvränga eller låta egna åsikter påverka innehållet.  

 

8. Klinisk betydelse för samhället 

Omvårdnadsåtgärderna som beskrivs i litteraturöversikten kan stärka sjuksköterskans arbete att 

bedriva en god personcentrerad vård. Genom att arbeta personcentrerat i mötet med vuxna 

stickrädda patienter med respekt för individuella behov och önskemål kan smärta och obehag 

minska och därmed kan patientens motivation till vård och behandling öka. Ur ett 

samhällsperspektiv kan kunskapsutvecklingen gagna vårdpersonal att ge en god omvårdnad till 

denna patientgrupp. Genom att arbeta utifrån omvårdnadsåtgärderna kan eventuella 

avståndstaganden till vård och behandling som exempelvis vaccinationsprogram minska, vilket 

kan bespara vården och därmed samhället resurser. Uppmärksamhet måste också dras till det 

faktum att förekomst av stickrädsla kan vara ett flerdimensionellt problem som kan innebära en 

indirekt negativ effekt på patientens livskvalité och hälsa till följd av utebliven vård och 

behandling. Hälso-och sjukvårdspersonal kan därför arbeta förebyggande med 

omvårdnadsåtgärderna för att reducera smärta och obehag i samband med nålstick för att hindra 

att fler individer i samhället drabbas av stickrädsla. 

 

9. Slutsats 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att det finns omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan 

kan tillämpa för att minska smärta och obehag hos vuxna patienter med stickrädsla. Det är 
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därför viktigt att sjuksköterskan förstår sitt ansvar att förebygga ohälsa och lindra lidande. För 

de patienter som lider av stickrädsla bör sjuksköterskan planera nålproceduren i samverkan med 

patienten med utgångspunkt i en personcentrerad vård med hänsyn till enskilda behov och 

önskemål. Genom att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna till patientens berättelse, visar empati 

och ger patienten möjlighet till delaktighet och självbestämmande i samband med 

nålproceduren kan rädslan minska. Sjuksköterskan bör vara lugn och metodisk och hjälpa 

patienten att slappna av och avleda rädslan. Likaså kan sjuksköterskans handha medicinteknisk 

utrustning med teknisk kompetens och erbjuda lokal smärtlindring för att därmed reducera 

smärta. Sjuksköterskan kan även se till att anpassa vårdmiljön för att undvika att patienten i 

onödan exponeras av nålar. Sjuksköterskan kan samverka med andra professioner och 

sammanföra patienten med en psykiatrisk kontakt om det föreligger en uttalad stark stickrädsla 

eller nålfobi.  

 
10. Förslag till vidare forskning 

Denna litteraturöversikt presenterar omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan tillämpa för 

att minska smärta och obehag hos vuxna patienter med stickrädsla med utgångspunkt i en 

personcentrerat vård. Det vore  därför intressant att vidare forskning rikas till att undersöka 

sjuksköterskans erfarenheter och attityd till att arbeta med omvårdnadsåtgärderna ute i den 

kliniska verksamheten. Förekomst av vuxna patienter med stickrädsla är ett ideligt problem 

som sjuksköterskan någon gång under sin karriär kan komma att stöta på, därför behövs fler 

studier som belyser kliniska åtgärder ur vuxnas perspektiv inom hälso-och sjukvården.
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 Granskningsmall för kvalitativa studier. 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 



 

 

 

 
12.2 Bilaga 2 Granskningsmall för kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

12.3 Bilaga 3 Resultattabell  

 

Artikel Författare År/Land Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

1 Ağaç E., & Güneş U-Y. 2010, Turkiet Effect on pain of 

changing the needle 

prior to 

administering 

medicine, 

intramuscularly: a 

randomized 

controlled trial 

Att undersöka om 

tvånålsteknik i 

samband med 

intramuskulär 

injektion minskar 

smärtintensiteten.   

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Deltagarna fick två 

intramuskulära 

injektioner utförda med 

olika tekniker, de fick 

sedan utvärdera 

smärtintensiteten. 

100 st                 

n=35 kvinnor               

n=65 män 

Resultatet visade att 

smärtintensiteten 

minskar signifikant om 

tvånålsteknik används 

i samband med 

intramuskulärinjektion. 

93 % = Hög 

2 Andrews, G-J.  2011, Kanada ‘I had to go to the 

hospital and it was 

freaking me out’: 

Needle phobic 

encounter space 

Att beskriva 

deltagarnas fysiska 

och psykiska 

reaktioner i samband 

med nålstick.  

Kvalitativ 

Intervjuer med 

stickrädda patienter. 

11 st                         

n=7 kvinnor              

n= 4 män 

Patienter med 

stickrädsla undviker i 

högsta grad vård. Att 

låta patienten berätta 

om sin stickrädsla till 

vårdpersonal lindrar 

rädslan. Personalen 

kan hjälpa individen 

att avleda rädsla för att 

underlätta processen.  

92% = Hög 

3 Andrews, G-J., & 

Shaw, D.  

2010, England  “So we started 

talking about a 

beach in Barbados”: 

Visualization 

practices and needle 

phobia 

Att undersöka om 

sjuksköterskor och 

läkare använder 

visualiseringsmetoder 

som teknik när de 

möter stickrädda 

patienter för att 

tillfälligt distrahera 

patienterna från 

situationen och lindra 

negativa upplevelser.  

 

 

 

 

 

  

Kvalitativ 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

12 st kvinnor             

n=10 

sjuksköterskor          

n=2 läkare 

Resultatet visade att 

visualisering anses 

minska rädsla och 

ångest hos patienter 

med stickrädsla. 

96% = Hög 
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4 Bamgbade, O-A. 2007, England Severe Needle 

Phobia in the 

Perianesthesia 

Setting 

Att beskriva hur 

rädsla påverkar den 

stickrädda patienten i 

samband med 

anestesi och vad 

vårdpersonalen kan 

göra för att lindra 

patienters rädsla.  

Kvalitativ  

 Fallrapport  

2 st                      

n=1 kvinna                    

n= 1 man 

Vårdgivare bör vara 

medveten om att vissa 

kirurgiska patienter 

kan ha svår nålfobi. 

Berörda patienter bör 

helst genomgå 

terapeutiskbehandling 

innan de kommer till 

sjukhuset för operation. 

Läkemedelsbehandling 

i form av 

bensodiazepiner och 

EMLA kan vara 

effektivt för att dämpa 

stickrädslan.  

80% = Hög 

5 Deacon, B & 

Abramowit, J.  

2006, USA Fear of needles and 

vasovagal reactions 

among phlebotomy 

patients 

Undersöka 

förekomsten av 

biverkningar i 

samband med 

venipunktion 

bland phlebotomy 

patienter, samt att 

förstå demografiska 

och psykologiska 

egenskaper som är 

förknippade med 

sådana reaktioner. 

Kvantitativ 

Deltagarna fick ta ett 

blodprov och därefter 

besvara en enkät med 

14 frågor.  

3315 st.          

n= 1704 

kvinnor                       

n=1611 män 

Studien visade att 3 % 

av patienterna 

upplevde hög eller 

extrem ångest relaterat 

till venpunktion. 

Svimningskänsla var 

ovanligt i samband 

med sticket, dock var 

känslor så som smärta, 

obehag och rädsla var 

vanligare. De som 

hade en nålfobi var 

oftast yngre kvinnor.  

93 % = Hög 

6 Fernandes, P-P.  2003, USA Rapid 

Desensitization for 

Needle Phobia 

Att undersöka om 

bettendeterapi i form 

av desensibilisering 

minskade patientens 

nålfobi.  

Kvalitativ 

Fallrapport 

1 st                                

n= 0 kvinnor                         

n=1 man 

Desensibilisering kan 

hjälpa patienten att 

minska graden av sin 

nålfobi. Att kontrollera 

sin andning, ligga 

bekvämt och hälso- och 

sjukvårdspersonal visar 

empati och förståelse 

för patienten var 

betydelsefulla faktorer.  

80%= Hög 
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7 Freedman, S-M., Cox 

D, Rosebrough T. 

2008, USA A prospective 

baseline versus on-

treatment study 

assessing patient 

perceptions of using 

a 

smaller needle when 

injecting 

intramuscular 

interferon beta-1 a 

(Avonex). 

Att undersöka 

patientens 

uppfattning om att 

använda en tunnare 

och kortare nål i 

samband med 

intramuskulära 

injektioner påverkade 

smärta och rädsla. 

Kvantitativ 

MS-patienter som fick 

intramuskulära 

injektioner en gång 

varje vecka 

utvärderade olika nålar. 

40 st 

n= 26 kvinnor 

n= 14 män 

Patienterna upplevde en 

mindre grad av 

stickrädsla när de 

använde en kortare, 

tunnare nål vid 

intramuskulära 

självinjektioner. 

Deltagarna upplevde 

även att den var lättare 

att använda. 

82 % = Hög 

8 Gilchrist, P-T., 

McGovern G-E., 

Bekkouche, N, Simon 

L. Bacon, S-L., & 

Ditto, B. 

2015, Kanada The vasovagal 

response during 

confrontation with 

blood-injury-

injection stimuli: The 

role of perceived 

control 

Att undersöka om 

ökad självkontroll 

skulle minskar 

vasovagla symptom.  

Kvantitativ.  

 Deltagarna fick se 

stimulansvideo av en 

mitralventiloperation 

känd för att utlösa 

vasovagala symptom. 

Deltagarna tilldelades 

sedan slumpmässigt till 

en av två grupper, den 

ena gruppen fick veta 

att de kan ta en 2-

minuters paus när som 

helst (upplevd kontroll) 

under videon när de 

begärde genom att 

signalera 

experimenteraren 

medans den andra 

gruppen endast fick ta 

en paus när 

experimenteraren sa till 

dem (ingen kontroll).   

82 st                        

n= 51 kvinnor                       

n= 31 män 

Upplevd kontroll 

resulterade i lägre 

ångest och färre 

vasovagala 

symptom. 

86 % = Hög 
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9 Kettwich, S-C., Sibbitt., 

W-L., Brandt, J-R., 

Johnson, C-R., Wong, 

C-S., & Bankhurst, A-

D. 

2007, USA 

 

Needle Phobia and 

Stress-Reducing 

Medical Devices in 

Pediatric and Adult 

Chemotherapy 

Patients. 

Att undersöka om 

användning av 

stressreducerande 

medicintekniska 

produkter minskar 

rädsla, ångest och 

stress hos 

kemoterapipatienter. 

Kvantitativ 

randomiserad, 

kontrollerad studie 

 Deltagarna fick 

slumpmässigt tar ut 

testenheterna (sprutor 

och butterfly nålar) 

med olika färger och 

mönster från en svart 

låda och uppmanades 

gradera sin emotionella 

upplevelsenivå på en 

visuell analog skala 

mellan 1-10. 

25 st barn           

n= 14 tjejer                    

n= 11 killar 

25 st vuxna        

n= 16 kvinnor                 

n= 9 män  

 

Användning av 

stressreducerande 

medicintekniska 

produkter kan minska 

stickrädsla. 

 

93 % = Hög 

 

10 Kumar, S., Sanjeev, O., 

Agarwal, A., 

Shamshery, C., & 

Gupta, R. 

2018, Indien Double blind 

randomized control 

trial to evaluate 

the efficacy of 

ketoprofen patch to 

attenuate pain 

during venous 

cannulation 

Att utvärdera om 

ketoprofenplåster 

minskar smärtan i 

samband med 

venpunktion. 

Kvantitativ 

Placebokontrollerad 

studie. 

185 st                      

n= 69 kvinnor                   

n= 116 män 

Applicering av 

ketoprofenplåster en 

timme innan 

venpunktion reducerar 

smärtan. 

93% = Hög 

11 Nir, Y., Pax, A., Sabo, 

E., & Potsam, I.  

2003, Israel Fear of injections in 

young adults: 

prevalence and 

associations 

Att studera förekomst 

och effekten av 

faktorer som 

påverkar rädslan för 

injektioner i samband 

med vaccination. 

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad studie.  

En vaccinationsklinik 

erbjöd patienter som i 

samband med 

vaccination inför 

avresa att delta i 

studien. De som 

tackade ja till studien 

fick se på en film om 

betydelsen av 

vaccination och fick 

sedan svara på ett 

anonymt strukturerat 

frågeformulär. 

400 st                     

n= 183 

kvinnor                     

n= 217 män 

Resultatet visade att se 

andra personer som 

vaccineras, rädsla för 

smärta, nålstorlek och 

tidigare svimning i 

samband med nålstick 

var associerat med 

injektionsfobi. Visade 

vårdpersonalen empati 

och lyssnade till 

patienten minska 

patienternas rädsla.  

83% = Hög 
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12 Noble, L-M., 

Farquharson, L., 

O´dwyer, N-A., & 

Behrens, R-H. 

 

 

 

 

 

 

  

2014, England  The Impact of 

Injection Anxiety 

on Education of 

Travelers About 

Common Travel 

Risks 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

förekomsten av 

ångest hos stickrädda 

resenärer i samband 

med vaccination. 

Samt hur 

informationen som 

framförs påverkar 

resenärernas beslut i 

att avstå vaccination. 

Kvantitativ. 

Deltagarna fick skatta 

sina symptom i samband 

med sin stickrädsla före 

och efter 

vaccinationssamtalet. 

Hälsa-och 

sjukvårdpersonal fick 

även bedöma deltagarna 

grad av ångest och 

informera om 

ångestdämpande 

strategier.  

105 st               

n= 56 kvinnor                  

n= 49 män 

Mer än en tredjedel av 

resenärerna 

rapporterade att de var 

nervösa eller rädda när 

de fick en injektion. 

89 % = Hög 

13 Ozdemir, L., Pinarci, 

E., Akay, B-N., & 

Akyol, A. 

2013, Turkiet Effect of 

Methylprednisolone 

Injection Speed on 

the Perception of 

intramuscular 

Injection Pain. 

Att undersöka om 

smärtintensiteten 

påverkades av att 

använda två olika 

injektionstekniker i 

samband med 

intramuskulär 

injektion.  

Kvantitativ  

En injektion gavs under 

10 sekunder och den 

andra injektionen under 

30 sekunder. 

Patienterna fick sedan 

utvärdera smärtan 

enligt VAS.  

25 st                  

n= 10 kvinnor                      

n= 15 män 

Smärtintensiteten och 

smärtvaraktigheten 

minskade i samband 

med en längre 

injektionshastighet. 

93% = Hög 

14 Pourghaznein, P., Azimi, 

A-V., & Jafarabadi, M-

A.  

2013, Iran The effect of 

injection duration 

and injection site on 

pain and bruising of 

subcutaneous 

injection of heparin. 

Att bestämma och 

jämföra effekterna av 

smärta och förekomst 

av blåmärken genom 

att tillämpa fyra olika 

tekniker för 

subkutana 

heparininjektioner.  

Kvantitativ.  

Varje deltagare fick 

fyra injektioner i buken 

och låren, med fyra 

olika tekniker. Antalet 

och storleken på 

blåmärken på 

injektionsstället mättes 

genom en flexibel 

millimeterlinjal 48 

timmar efter varje 

injektion. 

Svårighetsgraden av 

smärta mättes genom 

VAS direkt efter varje 

injektion.  

90 st                  

n= 32 kvinnor                        

n= 58 män 

Den tekniken som var 

mest effektivt för att 

reducera smärta och 

förekomst av blåmärken 

var när sjuksköterskan 

administrerade 

heparinet under är 15 

sekunder och väntade 5 

sekunder innan nålen 

togs ut. Resultatet 

visade att det även var 

mindre smärtsamt att få 

injektionen i buken än i 

låren. 

90%= Hög 



 

 

 

Artikel Författare År/Land Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

15 Searing, K., Baukus, 

M., Stark M-A., Morin, 

K-H., & Rudell, B. 

2006, USA Needle Phobia 

During Pregnancy 

Att undersöka en 

gravid stickrädd 

kvinnas rädsla före, 

under och efter 

förlossning. 

Kvalitativ 

Fallrapport 

1 st          

n= 1 kvinna            

n= 0 män 

Genom att göra 

patienten delaktig kan 

en känsla av kontroll 

uppstå vilket kan lindra 

patientens rädsla. Att 

sjuksköterskan visar 

empati, lyssnar och 

bekräftar är 

betydelsefulla faktorer 

för att underlätta 

situationen för den 

stickrädda patienten.  

96% = Hög 



 

 

 

 

 


