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Sammanfattning 

Bakgrund: Stickrädsla förekommer i alla åldrar och uppskattningsvis lider minst 10 

procent av befolkningen av det. För individen kan stickrädsla innebära stort obehag 

som kan leda till att en stickrädd person undviker hälso- och sjukvården och därmed 

riskerar att drabbas av ohälsa. Behoven hos en stickrädd person kan förbises inom 

hälso- och sjukvården på grund av bristande resurser och kompetens vilket kan leda 

till lidande. Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder för vuxna personer med stickrädsla. 

Metod: En allmän litteraturstudie utfördes med en systematisk litteratursökning i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultatet baserades på 12 vetenskapliga 

artiklar som granskades med avseende på vetenskaplig kvalitet och etik. Resultat: 

Resultatet mynnade ut i fem teman som belyser omvårdnadsåtgärder för stickrädda 

vuxna personer: ett empatiskt förhållningssätt, skapa distraktion, ge information och 

utbildning, anpassa rum och utrustning, ge farmakologisk och icke farmakologisk 

smärtlindring. Omvårdnadsåtgärderna lindrar lidande hos personer med stickrädsla 

när de utförs av kompetent hälso- och sjukvårdspersonal genom ett professionellt 

vårdande. Implikation: Genom dialog, utbildning och förändrade arbetsrutiner kan 

medvetenheten kring stickrädsla och lindrande omvårdnadsåtgärder ökas hos hälso- 

och sjukvårdspersonal och sjuksköterskestudenter. 
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Abstract 

Background: Needle fear occurs in all ages and an estimated minimum of 10 percent 

of the population suffers from it. For the individual, needle fear can involve great 

discomfort which can lead to that a person with needle fear avoids health care and 

therefore risks to become ill. The needs of a person with needle fear can be 

overlooked in health care due to lack of resources and competence which can lead to 

suffering. It is important to identify effective nursing interventions for health care 

personnel to alleviate the suffering of persons with needle fear. Aim: To illuminate 

nursing interventions for adults with needle fear. Methods: A literature review was 

conducted with a systematic litterature search in the databases Cinahl, PubMed and 

PsycINFO. The result was based on 12 scientific articles that were viewed regarding 

scientific quality and ethics. Results: The outcome resulted in five themes that 

illuminate nursing interventions for adult persons with needle fear: an empathic 

approach, create distraction, give information and education, adjust room and 

equipment, give pharmacological and non pharmacological pain relief. The nursing 

interventions alleviate suffering for persons with needle fear when performed by 

competent health care personnel through professional care. Implication: The 

awareness of needle fear and alleviating nursing interventions can be raised among 

health care professionals and nursing students through dialogue, education and altered 

working procedures. 
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Inledning 

Inom hälso- och sjukvården utförs dagligen undersökningar och behandlingar som 

innefattar nålstick på personer (McMurtry et al., 2016). För ett stort antal personer är 

dessa undersökningar och behandlingar sammankopplade med rädsla och oro 

(Thurgate & Heppel, 2005). Stickrädsla förekommer i alla åldrar och uppskattningsvis 

lider minst 10 procent av världens befolkning av stickrädsla (Hamilton, 1995). 

Kvinnor och yngre personer drabbas främst (Nir, Paz, Sabo & Potasman, 2003). I ett 

globalt perspektiv kan stickrädsla leda till ohälsa på individ- och samhällsnivå, 

exempelvis genom att personer med stickrädsla ibland undviker vaccinationsprogram 

och livshotande sjukdomar kan då spridas obehindrat (Nir et al., 2003). Stickrädsla 

kan även leda till uteblivna medicinska behandlingar såsom att personer med diabetes 

ej är följsamma gentemot sin insulinbehandling på grund av rädsla och oro 

(Zambanini, Newson, Maisey, & Feher, 1999). Stickrädsla kan medföra 

begränsningar i personens livsvärld då stickrädslan till exempel kan påverka yrkesval, 

barnafödande och resande (Hamilton, 1995). Hälso- och sjukvårdspersonal har ofta 

begränsade resurser till att utföra arbetsuppgifter och utför därför ofta undersökningar 

och behandlingar rutinmässigt, vilket kan leda till att behoven hos en person som lider 

av stickrädsla inte tillgodoses (Searing, Baukus, Stark, Morin & Rudell, 2006). 

Utifrån de negativa konsekvenser som stickrädsla kan medföra är det relevant att 

belysa omvårdnadsåtgärder som kan lindra lidandet hos personer som lider av 

stickrädsla (McMurtry et al., 2016). 

Bakgrund 

Rädsla  

Ordet rädsla kommer av räpa, som betyder skrämma. Fornsvenskans rädas innebär att 

frukta eller vara rädd (Ernby, 2008). Synonymer som används till rädsla är skräck, 

fasa, fruktan, bävan, förfäran, förskräckelse, ångest, fobi, ängslan, räddhågan, farhåga, 

klenmod, feghet och oro (Sinovum Media, u.å). Rädsla beskrivs som en 

varningssignal, en reaktion på ett hot, mot välbefinnande eller existens. Hotet kan 

vara ett yttre hot, till exempel våld, eller ett inre hot som att förlora kontrollen i olika 

situationer. Hotet som uppbringar rädslan kan vara verkligt eller fiktivt. Rädsla 

beskrivs också som en grundläggande emotion som är en förutsättning för människans 

överlevnad då den skyddar oss själva och våra närstående. Rädslan får människan att 

hålla sig borta från fara som exempelvis rovdjur, stup och trafik (Öhman, 1994). 

Fobi 

Synonymer till fobi är irrationell skräckkänsla, ångestfylld rädsla och skräck 

(Sinovum Media, u.å). Fobi innebär att personen känner mycket stark rädsla för en 

situation och rädslan är oproportionerlig i förhållande till situationen (Thurgate & 

Heppell, 2005). En person med fobi upplever så stark rädsla att hen ofta undviker 

eller flyr från objekt eller situationer som framkallar rädslan. När personen med fobi 

inte kan undvika ett hotfullt objekt eller en situation drabbas hen ofta av obehagliga 
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fysiska och psykiska symtom och tecken. Ofta är personen som lider av fobi själv 

medveten om att rädslan är oproportionerlig i förhållande till faran i situationen. Fobi 

innebär begränsningar i en persons livsvärld då det till exempel kan göra att hen 

undviker vissa yrkesval och sociala aktiviteter (Willemsen, Chowdhury & Briscall, 

2002). Skillnaden mellan rädsla och fobi är beroende av vilken effekt det har på 

personen (Raghvendra, Tyagi, Yadav, Saxena, Dodia & Patel, 2010). Det är skillnad 

mellan rädsla för injektioner och injektionsfobi, injektionsfobi beskrivs som en mer 

dramatisk form av rädsla (Nir et al., 2003).  

Stickrädsla 

Stickrädsla är en rädsla för moment som innebär att en nål penetrerar huden (Thurgate 

& Heppell, 2005). Trypanofobi beskrivs som en extremt stark och irrationell rädsla 

för medicinska moment som innefattar nålar men begreppet används sällan av 

personal inom hälso- och sjukvården (Raghvedra et al., 2010). Begreppet nålfobi 

definieras som en stark rädsla för situationer som innefattar nålstick och rädslan står 

ofta inte i proportion till den fara som situationen kan föra med sig, utan är ofta 

mycket överdimensionerad (Stewart, 1994). Injektionsfobi är ett begrepp som 

används om en person som har en stark och oproportionerlig rädsla för nålstick 

(Hellström & Hanell, 2000). I litteraturen används trypanofobi, nålfobi, injektionsfobi 

och rädsla för injektioner för att beskriva en persons rädsla i samband med nålstick. 

För att undvika förvirring kommer begreppet stickrädsla hädanefter användas 

konsekvent i studien för att benämna en persons rädsla för nålstick, oberoende av om 

individen lider av rädsla eller fobi.  

Personen som lider av stickrädsla drabbas ofta av psykiska och fysiska obehagliga 

symtom och tecken som rädsla, ångest, oro, illamående, yrsel, takykardi, hypertoni, 

bradykardi, hypotoni, chock, svimning och svettningar i samband med nålstick 

(Fernandes, 2003). Stickrädda personer kan känna obehag bara genom att tänka på 

nålstick och behöver ej infinna sig fysiskt i hälso- och sjukvårdsmiljö för att känna 

obehag. Även attribut associerat med nålstick som till exempel sjuksköterskor, 

sjukhusmiljö, sjukhuskläder och lukten av desinfektionsmedel kan förknippas med 

obehagskänslor (Raghvendra et al., 2010).  

Bakomliggande orsaker till stickrädsla kan vara en tidigare negativ upplevelse av 

hälso- och sjukvården, som att själv ha upplevt en tidigare smärtsam behandling eller 

att ha sett en annan person utsättas för obehag eller ha reagerat starkt på ett moment 

(Hamilton, 1995). Även tidigare upplevelser av brist på kontroll, som att ha tvingats 

vid nålstick, kan skapa stickrädsla (Raghvendra et al., 2010). Stickrädsla kan även 

utvecklas hos barn vars föräldrar har varit med om psykiskt påfrestande upplevelser i 

samband med nålstick, eftersom föräldrarna då kan föra över sin rädsla till barnet 

(Thurgate & Heppell, 2005). Personer som har en ökad smärtsensitivitet kan även lida 

av stickrädsla och en injektion kan innebära stor smärta (Raghvendra et al., 2010). 

Stickrädsla kan vara en genetisk nedärvd egenskap som har varit en förutsättning för 
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den mänskliga evolutionen. En direkt förutsättning för överlevnad då skada på huden 

av till exempel bett, spjut och klor orsakat en stor del av dödsfallen i människans 

historia (Hamilton, 1995). Många personer som lider av stickrädsla har ett 

predisponerat anlag av att drabbas av en vasovagal reflex (Raghvendra et al., 2010). 

En vasovagal reflex i det autonoma nervsystemet kan då utlösas om personen utsätts 

för situationer som innefattar nålstick. Initialt drabbas personen av takykardi och 

hypertoni, detta stimulerar vagusnerven som utlöser en hastig övergång till bradykardi 

och hypotoni. Det kan leda till att personen drabbas av yrsel, svimning, illamående, 

svettning och chock (Fernandes, 2003). Personer som drabbas av en vasovagal reflex i 

samband med nålstick vittnar ibland om en rädsla för att drabbas av samma reflex 

igen och att det inte är själva nålsticket eller smärtan de är rädda för (Nir et al., 2003; 

Ragvendra et al., 2010).  

Omvårdnadsåtgärd 

En omvårdnadsåtgärd är alla de åtgärder som sjuksköterskan vidtar för att förbättra en 

persons hälsa. Omvårdnadsåtgärder grundas utifrån klinisk kunskap och bedömning 

(Butcher, Bulechek, Dochterman & Wagner, 2013). 

Omvårdnad 

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att främja hälsa och välbefinnande 

(Halldórsdóttir, 1996). Hälsa är ett tillstånd av välbefinnande som ständigt rör sig 

mellan att vara gott och dåligt genom påverkan av individens och omgivningens 

handlingar och händelser. Sjuksköterskans bemötande av personen kan påverka hens 

upplevelse av hälsa och välbefinnande genom att mötet upplevs som vårdande eller 

icke vårdande. Ett vårdande möte karakteriseras av att sjuksköterskan upplevs som 

vårdande, dialogen är öppen och det finns en respekt och ett medlidande i mötet vilket 

resulterar i att en tillitsfull relation, en bro, mellan sjuksköterska och person byggs 

upp samtidigt som en professionell distans bevaras. I det vårdande mötet ger 

sjuksköterskan personen ökad hälsa och välbefinnande, personen blir stärkt och 

upplever kontroll genom empowerment som innebär en subjektiv ökad känsla av 

välmående och hälsa. Personen känner sig stärkt genom ökad kontroll av situationen. 

Förutsättningen för det vårdande mötet är det professionella vårdandet vilket innebär 

att sjuksköterskan kan bygga relationer, utbilda personer, göra kliniska bedömningar, 

samarbeta, tillämpa empowerment, förstå personers behov, vara intresserad av 

personer som både människor och patienter, respektera sig själv och andra, vara 

närvarande i stunden genom att kommunicera, lyssna och vara hängiven sin uppgift. 

Sjuksköterskans bemötande kan resultera i ett icke vårdande möte, ur personens 

perspektiv, och karaktäriseras av att sjuksköterskan upplevs som icke vårdande, 

inkompetent och ointresserad vilket leder till att en tillitsfull relation inte kan byggas. 

Avståndet mellan sjuksköterskan och personen, en mur, växer och ger hen en sämre 

hälsa och välbefinnande vilket upplevs som nedslagenhet genom att personen bryts 

ner och upplevelsen av kontroll går förlorad. I det icke vårdande mötet saknas det 

professionella vårdandet och sjuksköterskan upplevs till exempel som hårdhänt och 
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ineffektiv i omvårdnaden, otydlig i sin kommunikation och information, respektlös, 

oempatisk och ovillig att skapa kontakt med andra. Dagens hälso- och sjukvård är 

teknikintensiv och det riskerar att leda till ett ökat främlingskap mellan patienter och 

personal som gör att patientens sårbarhet blir tydlig. Patienten förväntar sig, och är i 

behov av, ett professionellt vårdande och blir därför mer mottaglig för både vårdande 

och icke vårdande möten samtidigt som hens reaktioner vid mötena blir starkare och 

tydligare (Halldórsdóttir, 1996). 

Vuxna personer med stickrädsla kan uppleva att det är skamligt att visa sin rädsla och 

sina eventuella reaktioner, de kan bära med sig känslor av att vara irrationella och 

barnsliga. Hälso- och sjukvårdspersonal kan ha svårigheter att identifiera att en person 

är stickrädd då hen ofta gör sitt bästa för att dölja sin rädsla. Stickrädda personer kan 

även bära med sig känslor av att hälso- och sjukvårdspersonalen ej förstår, lyssnar 

eller tar deras rädsla på allvar (Searing et al., 2006). Stickrädsla är ett hälsoproblem 

som ej är prioriterat och som orsakar lidande för en stor grupp människor. 

Undvikande av hälso- och sjukvård som innefattar nålstick gör att stickrädda personer 

riskerar sin hälsa. Särskilt utsatta är personer med kroniska eller livshotande 

sjukdomar som lider av stickrädsla och är i beroende av hälso- och sjukvård som 

innefattar nålstick (Mc Murtry et al., 2016). Evidensbaserad forskning kring 

omvårdnadsåtgärder som lindrar lidandet hos stickrädda barn är väl kartlagd och 

etablerad i klinisk verksamhet. Den kognitiva utvecklingsskillnaden hos barn och 

vuxna gör att omvårdnadsåtgärder som är riktade till barn ej är anpassade och 

effektiva på vuxna. Avståndet mellan den evidensbaserade forskningen kring 

omvårdnadsåtgärder för stickrädda vuxna personer och de åtgärder som tillämpas 

inom hälso- och sjukvården idag gör att många stickrädda vuxna upplever lidande i 

samband med moment som innefattar nålstick (McMurtry et al., 2016). 

Problemformulering 

Nålstick upplevs obehagliga för många personer. Hälso- och sjukvårdspersonal har 

ibland begränsade resurser och kompetens vilket kan leda till att behoven hos en 

person med stickrädsla inte tillgodoses. Hälso- och sjukvårdspersonal bör kunna 

identifiera omvårdnadsbehov hos stickrädda personer för att vidta lindrande 

omvårdnadsåtgärder. Det är väsentligt att belysa omvårdnadsåtgärder som kan lindra 

lidandet hos stickrädda personer.  

Syfte 

Syftet var att belysa omvårdnadsåtgärder för vuxna personer med stickrädsla. 
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Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 

(2015) för att sammanställa kunskap inom området för studiens syfte. De 

vetenskapliga artiklarna söktes genom en inledande och en egentlig litteratursökning 

(Östlund, 2012).  

Inklusionskriterier 

Aktuella vetenskapliga artiklar eftersöktes inledningsvis från 2011 och framåt men 

antalet artiklar var begränsat och tidsintervallet utökades därför till 2006 och framåt. 

Om databasen hade inklusionsfunktionen Abstract available och Peer-reviewed 

användes den. De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska då språket 

behärskas. 

Exklusionskriter 

Vetenskapliga artiklar som berörde tandvård och de som enbart handlade om 

omvårdnadsåtgärder för barn exkluderades. De vetenskapliga artiklarna skulle belysa 

omvårdnadsåtgärder inom allmänsjuksköterskans profession och därför exkluderades 

artiklar som belyste åtgärder inom psykiatri och psykologi. 

Datainsamling 

En inledande litteratursökning gjordes i olika vetenskapliga databaser för att få en 

överblick över studiens relevanta område. I samband med den inledande 

litteratursökningen identifierades de, utifrån syftet, relevanta sökorden needle, fear, 

phobia, och nursing, se tabell 1 (Bilaga A). Sökorden användes därefter för att 

identifiera vetenskapliga artiklar som svarade an mot syftet (Östlund, 2012). En 

egentlig litteratursökning utfördes under oktober 2016. Den egentliga 

litteratursökningen skedde i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO då dessa 

databaser innehåller vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet omvårdnad. 

Systematiska fritextsökningar gjordes genom att kombinera sökorden i de tre 

databaserna (Forsberg & Wengström, 2015). De systematiska fritextsökningarna 

resulterade, utifrån identifierade sökord, i ett mättat sökresultat i de tre databaserna. 

Den booleska operatorn AND användes för att identifiera vetenskapliga artiklar, inom 

ämnesområdet, som innehöll samtliga eftersökta sökord. Vidare användes trunkering 

av orden needle*, fear*, phobi* och nurs* för att identifiera vetenskapliga artiklar 

som innehöll samtliga böjningar av sökorden (Östlund, 2012). Vid de systematiska 

fritextsökningarna i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes sökorden 

needle*, fear*, phobi* och nurs* i olika kombinationer. En sekundärsökning, i de 

vetenskapliga artiklarnas referenslistor, skedde parallellt med de systematiska 

fritextsökningarna för att identifiera ytterligare värdefulla vetenskapliga artiklar som 

svarade an mot studiens syfte (Östlund, 2012).   
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Resultatet av sökningarna, se tabell 2 (Bilaga B) bearbetades genom att samtliga 857 

titlar lästes och då titlarna visade på ett samband med studiens syfte lästes abstracten. 

Totalt lästes 194 abstracts varav 21 bedömdes relevanta för studiens syfte. Den 

systematiska sökningen av vetenskapliga artiklar resulterade i att vissa återkom i flera 

av databaserna. De 21 vetenskapliga artiklarna lästes i sin helhet för att undersöka om 

resultatet svarade an mot studiens syfte. Fyra vetenskapliga artiklar visade sig vid 

närmare granskning vara review-artiklar och fyra svarade ej an mot studiens syfte och 

uteslöts därför. De 13 vetenskapliga artiklarna som kvarstod kvalitetsgranskades för 

att bedöma deras vetenskapliga kvalitet och en bedömningsmall formad av Carlsson 

& Eiman (2003) användes som underlag vid granskningen. Ett beslut fattades om att 

vetenskapliga artiklar som uppfyllde grad I, II eller III enligt bedömningsmallen för 

kvalitetsgranskning, inkluderades som resultatartiklar. Efter kvalitetsgranskningen av 

de 13 vetenskapliga artiklarna uteslöts en som ej höll tillräckligt hög kvalitet. 

Databearbetning 

Databearbetningen utfördes i enlighet med Forsberg & Wengströms (2013) 

beskrivning av innehållsanalys. Resultatartiklarna som identifierades utifrån syftet 

genomlästes initialt individuellt för att få en helhetsbild av innehållet. En 

artikelöversikt över resultatartiklarna skapades, se tabell 3 (Bilaga C) och resultaten 

genomlästes ett flertal gånger, individuellt och gemensamt. Varje resultatartikel 

diskuterades gemensamt utifrån studiens syfte och i relation till övriga resultatartiklar 

för att nå konsensus. Meningsenheter identifierades i resultatartiklarna och fördes in i 

ett arbetsdokument för att uppnå ett strukturerat arbetssätt och få en god överblick. 

Meningsenheterna analyserades och bearbetades gemensamt varefter de 

klassificerades och färgkodades efter innebörd för att hitta mönster och teman 

(Forsberg & Wengström, 2013). Databearbetningen mynnade ut i följande fem teman 

som belyser omvårdnadsåtgärder: ett empatiskt förhållningssätt, skapa distraktion, ge 

information och utbildning, anpassa rum och utrustning, ge farmakologisk och icke 

farmakologisk smärtlindring. 

Forskningsetiska överväganden 

Belmontrapporten reglerar etiken i forskningen genom tre principer. Principen som 

berör respekt för personer innefattar att värna om och skydda människans 

självbestämmanderätt vilket till exempel medför att alla som deltar i forskningsstudier 

ska göra det av fri vilja och få god information att grunda beslut på. Den andra 

principen berör att göra gott och värnar om deltagarna i forskningsstudier vilket 

innebär att deltagarna inte ska ta skada samtidigt som forskningen ska resultera i nytta 

för samhället. Den tredje principen handlar om rättvisa och värnar om att urval till 

forskningsstudier görs på ett sådant sätt att människor inte utnyttjas alternativt blir 

priviligierade (Kjellström, 2012). Etiskt godkända artiklar alternativt artiklar där ett 

grundligt etiskt övervägande har utförts bör ingå i en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2015). Studiens resultatartiklar har granskats med avseende på etiskt 

godkännande och övervägande. Dessutom är etiska aspekter ett av kriterierna i den 
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bedömningsmall som har använts för att bedöma studiens resultatartiklars 

vetenskapliga kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Av studiens 12 resultatartiklar hade 

tio ett etiskt godkännande eller övervägande. Två av artiklarna saknade etiskt 

godkännande eller övervägande men inkluderades ändå i studiens resultat då de 

svarade an mot syftet, bedömdes hålla en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet och 

speglade att deltagarna behandlats på ett etiskt korrekt sätt enligt Belmontrapportens 

tre principer. Studiernas utformning och innehåll visar på att deltagarnas 

självbestämmanderätt har respekterats, de har inte tagit skada eller blivit utnyttjade 

och studierna har resulterat i nytta för individen och samhället. Data från studiens alla 

resultatartiklar bör presenteras och ej plagieras eller förvrängas (Forsberg & 

Wengström, 2015) och den valda metoden bör lämpa sig för att kunna besvara 

studiens frågeställning (Kjellström, 2012). Det är viktigt att studiens frågeställning är 

väsentlig och att ämnet är av betydelse för att öka kunskapen inom området 

(Kjellström, 2012). Studiens frågeställning har betydelse för patienten, hälso- och 

sjukvårdspersonalen och samhället i stort. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör ha 

förståelse för den stickrädda individens behov för att kunna identifiera och vidta 

omvårdnadsåtgärder som kan minska lidande och ohälsa.  

Resultat 

Identifierade omvårdnadsåtgärder som kan användas för vuxna personer med 

stickrädsla är ett empatiskt förhållningsätt, skapa distraktion, ge information och 

utbildning, anpassa rum och utrustning, ge farmakologisk och icke farmakologisk 

smärtlindring. 

Ett empatiskt förhållningsätt 

Vuxna personer med stickrädsla bör mötas av förstående och stödjande hälso- och 

sjukvårdspersonal (Andrews, 2011). Det är väsentligt att hälso- och sjukvårdspersonal 

har förmågan att inge förtroende och kan bekräfta och tala om stickrädsla med 

personen (Mackereth, Hackman, Tomlinson, Manifold & Orret, 2012). Ytterligare är 

det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen försöker se situationen ur den stickrädde 

personens perspektiv (Lopez, Moreno, Dosal, Pujol, Vergara & Gil, 2011). God 

kommunikation reducerar negativa upplevelser vid stickrädsla. Konversationen 

utvecklas utifrån att hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnar, är spontan och har finess 

(Andrews & Shaw, 2010). Kommunikation genom att få dela med sig och berätta, för 

hälso- och sjukvårdspersonalen, om sina erfarenheter och känslor kring sin 

stickrädsla, kan upplevas som läkande (Andrews, 2011). Personer som behandlas med 

kemoterapi behöver stöd och möjlighet att prata om stickrädsla med hälso- och 

sjukvårdspersonalen i samband med kemoterapibehandling då erfarenheter av 

kemoterapi kan göra att stickrädsla utvecklas och stärks (Cox & Fallowfielld, 2007). 

Personer med stickrädsla kan känna stöd genom upplevd kontroll och att det lindrar 

fysiska obehag och rädsla i situationen. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ger personen med stickrädsla förutsättningar för att uppleva 

kontroll (Gilchrist, McGovern, Bekkouche, Bacon & Ditto, 2015). Personer med 
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stickrädsla vittnar om att möjligheten att kunna påverka val av klinik och nål skapar 

kontroll och lindrar rädslan (Andrews, 2011). Ytterligare en person kan delta under 

momentet vilket kan vara stödjande för den stickrädda personen (Mackereth et al., 

2012). 

Skapa distraktion 

Distraktion kan användas som omvårdnadsåtgärd gentemot vuxna stickrädda personer 

(Andrews 2011; Andrews & Shaw, 2010; Cox & Fallowfield 2007; Mackereth et al., 

2012). För att avleda stickrädda kemoterapipatienters fokus från nålen och förhindra 

obehag kan distraktion användas (Cox & Fallowfield, 2007). Genom att småprata och 

ställa enkla frågor om allmänna ting som exempelvis vad personen arbetar med och 

vad som sagts på nyheterna kan hälso- och sjukvårdspersonalen distrahera stickrädda 

personer vid nålstick. Distraktion i form av allmänt prat är en spontan, lättillgänglig 

och snabb omvårdnadsåtgärd som kan användas vid måttlig stickrädsla och vid brist 

på tid (Andrews & Shaw, 2010). Hälso- och sjukvårdspersonal kan även använda sig 

av enkla ordlekar och gåtor som distraktion för att avleda stickrädda personer 

(Mackereth et al., 2012).  

Visualisering är en annan form av distraktion och en omvårdnadsåtgärd som kan 

hjälpa stickrädda personer. Genom att visualisera en verklig eller fiktiv plats 

distraheras personens tanke från negativa känslor såsom smärta och obehag. Platsen 

kan vara exempelvis en strand, som hälso- och sjukvårdspersonalen utforskar 

tillsammans med personen, prata om ting, känslor och dofter förknippat med platsen. 

Det är viktigt att personen känner sig bekväm och trygg med platsen.  Humor kan 

användas av hälso- och sjukvårdspersonalen som ett hjälpmedel vid visualisering för 

att avdramatisera situationen. Distraktion används som en strategi av stickrädda 

personer för att hantera rädslan och fly mentalt från situationen. Personens 

sinnesstämning och hälso- och sjukvårdspersonalens skicklighet avgör hur väl 

distraktionen fungerar (Andrews, 2011). Det finns en risk att det kan upplevas 

negativt om inte momentet utförs snabbt och effektivt när personen tänker på något 

annat och det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är lyhörd, spontan, har 

finess och rätt tempo vid distraktion (Andrews & Shaw, 2010). 

Ge information och utbildning 

Vid moment som innefattar nålstick kan väl avvägd information, från hälso- och 

sjukvårdspersonalen, om momentet ges till vuxna personer med stickrädsla för att 

bygga upp ett förtroende. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen utforskar 

hur personen vill hantera momentet, om hen vill se, titta bort, vill ha information eller 

genomgå momentet under tystnad (Mackereth et al, 2012). Genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen frågar personen om hen vill veta när nålsticket sker (Andrews & 

Shaw, 2010), och att hen kan styra momentet genom att signalera stopp, ta en paus 

eller fortsätt är ett sätt att ge personen som lider av stickrädsla kontroll över momentet 

(Gilchrist et al., 2015; Mackereth et al., 2012). Undvikande av negativa varnande ord 
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i samband med information vid nålstick är en omvårdnadsåtgärd som kan hjälpa 

personer att tolerera nålsticket bättre och eventuellt minska obehag. Då fraser 

jämfördes i en studie, visar resultatet att frasen innehållande de negativt varnande 

orden skarp, rispa, sticka gjorde att deltagarna uttryckte mer spontan smärta och 

obehag och fler deltagare drog spontant undan armen (Dutt- Gupta, Bown & Cyna, 

2007). I motsats belyser en annan studie att hälso- och sjukvårdspersonalen bör 

informera om hur momentet kan upplevas och kännas för att lindra rädslan (Lopez et 

al, 2011). Hälso- och sjukvårdspersonal som uttrycker sig negativt om dåliga vener 

vid provtagning förstärker rädslan (Andrews, 2011; Mackeereth et al, 2012). Hälso- 

och sjukvårdspersonal bör vidare undvika ord som fokuserar på föremålet som 

personen med stickrädsla är rädd för såsom exempelvis nålen och injektionen 

(Andrews & Shaw, 2011). Stickrädda personer kan bli hjälpta av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen informerar hen om omvårdnadsåtgärder som kan användas för att 

dilatera venerna till exempel att hen använder handskar eller värmedyna före venprov 

eller sättning av nålar. Det är också viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen 

informerar stickrädda personer om att en upprätthållen vätskebalans är viktig för att 

venerna ska bli mer synliga och därmed lättare att hitta (Mackereth et al., 2012).  

Stickrädda personer, som får diagnosen diabetes, kan uppleva rädsla över att behöva 

självinjicera insulin och kan ha okunskap kring till exempel storlek på insulinpennans 

nål. Det har visat sig att kortare utbildningsinsatser och demonstrationer är 

omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa stickrädda personer med diabetes att rätta till 

uppfattningar som inte överensstämmer med verkligheten och det kan lindra 

personens rädsla och oro för självinjicering. Om hälso- och sjukvårdspersonalen 

informerar stickrädda personer med diabetes om vilken terapeutisk betydelse insulinet 

har för att de ska kunna upprätthålla en god hälsa, ökar chanserna till att de 

övervinner sin rädsla och klarar att injicera sig själva. För att stickrädda personer ska 

kunna ta till sig innehållet i utbildningen är det viktigt att det anpassas till personens 

förförståelse och tillfredsställer hens behov. Individanpassad utbildning är en 

omvårdnadsåtgärd som hälso- och sjukvårdspersonalen kan använda för att hjälpa 

stickrädda personer som har diabetes med den beteendeförändring som det innebär att 

börja med insulinbehandling genom självinjicering (Hassali et al., 2013). För att 

successivt stärka stickrädda personer i samband med självinjicering kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen erbjuda ett utbildningsprogram med flera träningstillfällen, som 

utförs ett steg i taget, tills självinjiceringen utförs utan rädsla (Lopez et al., 2011). 

Utbildningsprogrammet bör innehålla både teoretisk och teknisk kunskap där den 

tekniska kunskapen kan förmedlas genom att hälso- och sjukvårdspersonalen 

demonstrerar till exempel hur insulinpennan fungerar.  

Det har visat sig att demonstration är en omvårdnadsåtgärd som ofta är en 

förutsättning för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna motivera stickrädda 

personer med diabetes att utföra självinjicering. Om hälso- och sjukvårdspersonalen 

låter personen hålla i insulinpennan själv, utforska den och sedan får prova att injicera 
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sig själv inser de flesta hur lättanvänd den är och att nålsticket inte är speciellt 

smärtsamt (Hassali et al., 2013). Vidare är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen förmedlar lugn, finns kvar hos den stickrädda personen under 

hela träningstillfället och lär ut ett säkert tillvägagångssätt för självinjicering. Efter 

varje träningstillfälle bör hälso- och sjukvårdspersonalen utvärdera självinjiceringen 

tillsammans med den stickrädda personen och fokusera på de positiva aspekterna som 

till exempel att vara oberoende av andra människor (Lopez et al., 2011).  

Hälso- och sjukvårdspersonal kan, som omvårdnadsåtgärd, utbilda stickrädda 

personer i stresshanteringstekniker som hjälper dem att hantera sin rädsla och ångest i 

samband med nålstick. Exempel på stresshanteringstekniker är salivstimulering, 

stressboll och muskelavslappning. Salivstimulering innebär att den stickrädda 

personen rör tungan i ett rörelsemönster som stimulerar bildandet av saliv och 

motverkar att personen blir torr i munnen, verkar lugnande och förebygger 

snabbandning. Det kan också hjälpa att låta den stickrädda personen smutta på vatten 

för att dämpa rädsla och ångest i samband med nålstick. En stressboll är en mjuk boll 

eller annat mjukt föremål som kan tryckas ihop, genom att trycka ihop föremålet och 

sedan se hur det får tillbaka formen kan den stickrädda personen uppleva avslappning 

och mindre rädsla och ångest. En effektiv muskelavslappningsteknik som kan läras ut 

vid stickrädsla går ut på att den stickrädda personen spänner och slappnar av 

muskelgrupperna i turordningen fötterna, knäna och händerna i fyra omgångar per 

muskelgrupp, samtidigt som hen andas in då musklerna spänns och ut då de slappnas 

av. Tekniken gör att spänningar i kroppen släpper, snabbandning förebyggs och den 

fysiologiska flykt- och kampresponsen, i det sympatiska nervsystemet, stoppas 

(Mackereth et al., 2012). I en studie nämns Applied Tension (AT) som en annan 

teknik som kan läras ut, AT har visat sig stärka stickrädda personers självförtroende 

och vara ett bra redskap för att hantera obehag och rädsla. AT är en 

muskelavslappningsteknik som går ut på att kroppens alla muskelgrupper spänns i 

cykler om fem sekunder och sedan slappnas av i fem sekunder. Forskning har visat att 

utbildning i AT är en speciellt användbar omvårdnadsåtgärd för att förebygga att 

stickrädda blodgivare drabbas av vasovagala symtom under blodgivningen. 

Stickrädda blodgivare som utbildas i AT, av hälso- och sjukvårdspersonalen, uppvisar 

mycket färre vasovagala symtom i samband med blodgivningen och större vilja att 

återkomma för att lämna blod än stickrädda blodgivare som inte utbildas i AT (Ditto, 

France & Holly, 2010). 

Anpassa rum och utrustning 

Det kan vara svårt att göra ändringar i det fysiska rummet i vård- och sjukhusmiljöer 

(Andrews & Shaw, 2010). Det finns dock okomplicerade omvårdnadsåtgärder som 

hälso- och sjukvårdspersonal kan använda för att förebygga att negativa reaktioner 

gentemot nålar uppkommer hos stickrädda vuxna personer (Cox & Fallowfield, 

2007). Genom att skapa en lugnande atmosfär i rummet där nålsticket sker kan hälso- 

och sjukvårdspersonalen hjälpa stickrädda personer (Andrews & Shaw, 2010). Om 
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hälso- och sjukvårdspersonal använder olika rum, stolar och sängar vid tillfällena för 

nålstick av en och samma stickrädda person ökar möjligheten att hen inte drabbas av 

en negativ reaktion (Cox & Fallowfield, 2007). Användning av mindre nålar då 

möjlighet finns och undvikande av att exponera nålar för personer med stickrädsla 

kan minska obehag (Andrews, 2011).  

Vuxna personer som genomgår kemoterapi kan känna negativa känslor som till 

exempel obehag eller rädsla vid åsynen av kanyler och sprutor. För att lindra 

obehagen som stickrädda kemoterapipatienter ofta upplever när de exponeras för 

kanyler och sprutor kan hälso- och sjukvårdspersonal använda stressreducerande 

medicinsk utrustning som omvårdnadsåtgärd. Stressreducerande medicinsk utrustning 

kan vara vanliga sprutor och butterflynålar som ofta används inom hälso- och 

sjukvården men som dekorerats med motiv i olika färger och former, till exempel 

blommor och noter. Det har visat sig att personer som är rädda för vanliga 

butterflynålar erfar en signifikant lindring av stressymtom när de exponeras för 

stressreducerande butterflynålar gentemot vanliga butterflynålar. Även personer som 

är rädda för vanliga sprutor upplever stor lindring av stressymtom vid åsynen av 

stressreducerande sprutor gentemot vanliga sprutor. Stressreducerande, dekorerad 

medicinsk utrustning gör att intresset riktas på den medicinska utrustningen istället för 

att flyttas från utrustningen. Den lindrande effekten av stressreducerande medicinsk 

utrustning tros bero på att den visuella stimuleringen från dekoreringarna konkurrerar 

med neurofysiologiska förbindelser i hjärnan som förmedlar det visuella 

igenkännandet av hotet och det känslomässiga gensvaret (Kettwich, Sibbitt, Brandt, 

Johnson, Wong & Bankhurst, 2007). Ytterligare kan stickrädda personer uppleva att 

kortare besök och väntetider skulle hjälpa då de fysiska och mentala obehagen ofta 

ökar i samband med att de anländer till vårdmiljön vid bokad injektionstid (Andrews, 

2011). 

Ge farmakologisk och icke farmakologisk smärtlindring 

Personer som lider av njursjukdom och behöver hemodialys känner ofta rädsla och 

ångest för den smärta som de kan uppleva i samband med att dialysnålarna förs in i 

AV- (Arterio-Venös) fisteln (Ghods, Abforosh, Ghorbani & Asgari, 2015; Celik, 

Özbek, Yilmaz, Duman, Özbek & Apiliogullari, 2011). Om personen som behöver 

hemodialys upplever rädsla och ångest för den eventuella smärtan vid varje 

dialystillfälle kan det ge fysiska och psykiska besvär över tid och det är därför viktigt 

att hälso- och sjukvårdspersonal vidtar omvårdnadsåtgärder för att smärtlindra 

personen på ett effektivt sätt. En enkel och effektiv omvårdnadsåtgärd som hälso- och 

sjukvårdspersonal kan använda, för att lindra måttlig lokal smärta vid insättning av 

hemodialysnålar, är att applicera eterisk lavendelolja vid insticksstället. Lavendeloljan 

har en smärtlindrande effekt både genom sina ingående ämnen men också genom den 

säregna doften (Ghods et al., 2015). Andra smärtlindrande omvårdnadsåtgärder som 

kan användas vid sättning av hemodialysnålar är applicering av EMLA- kräm eller 

kylspray vid insticksstället. EMLA-krämen verkar genom att de ingående 
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substanserna penetrerar huden och ger effekt. Kylsprayen verkar genom att den 

avdunstar snabbt efter att ha sprayats på hudens yta och sänker då temperaturen i 

området, vilket gör att personen inte känner smärta. Likvärdiga resultat i 

smärtlindrande effekt, mellan EMLA-kräm och kylspray, har uppmätts när det gäller 

lindring av smärta i samband med venpunktion. Däremot skiljer sig de två preparaten 

åt i verkningstid då EMLA-kräm har en verkningstid på 45 till 60 minuter och 

kylspray verkar strax efter att den sprayats på insticksstället (Celik et al., 2011).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 2015). 

Den valda metoden har möjliggjort att omvårdnadsåtgärder för stickrädda vuxna 

personer identifierats och syftet har besvarats vilket stärker studiens trovärdighet 

(Henricson, 2012). En inledande litteratursökning gjordes och en överblick och 

kunskap uppnåddes inom det aktuella området (Östlund, 2012). En strategi för att 

identifiera relevanta artiklar och att öka studiens trovärdighet utarbetades (Henricson, 

2012). Strategin innebar att sökord identifierades utifrån den inledande 

litteratursökningen och fritextsökningar gjordes i databaserna, Cinahl, PubMed och 

PsycINFO som har omvårdnadsforskning som huvudområde. Sökningarna 

identifierade artiklar som var relevanta gentemot studiens syfte vilket tyder på att rätt 

sökord valts (Henricson, 2012). Brist på erfarenhet av litteratursökning kan ses som 

en svaghet vid datainsamlingens genomförande vilket kan sänka studiens pålitlighet 

(Wallengren & Henricson, 2012). 

I den systematiska fritextsökningen berörde flera av de vetenskapliga artiklarna barn, 

tandvård, psykologi och psykiatri vilka exkluderades från studien. Om den booleska 

operatorn NOT hade använts i kombination med orden barn, tandvård, psykologi och 

psykiatri hade databassökningen kunnat resulterat i ett mer avgränsat sökresultat 

(Östlund, 2012). Det hade samtidigt kunnat innebära att vetenskapliga artiklar med 

relevans gentemot studiens syfte hade fallit bort. De vetenskapliga artiklarna var 

skrivna på engelska vilket kan ha betydelse för studiens trovärdighet, det finns risk för 

feltolkningar eftersom det engelska språket ej behärskas fullt ut. Inklusionskriteriet att 

de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade från år 2006 till dags dato kan ha 

inneburit forskning som ej är tillräckligt aktuell men samtidigt minskar sannolikheten 

att relevanta vetenskapliga artiklar har förbisetts. Av 857 titlar lästes 194 abstracts 

vilket kan ha inneburit att artiklar som var relevanta gentemot studiens syfte föll bort 

då titeln tolkades som ej relevant. Det kan dock ses som en styrka att många abstracts 

lästes då sannolikheten ökar att samtliga vetenskapliga artiklar som svarade an 

gentemot studiens syftet har identifierats.  

Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna skedde enligt bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman (2003), då det fanns viss erfarenhet av mallen och den bedömdes 
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lämplig för studiens design. Studiens trovärdighet kan ha påverkats negativt av att 

erfarenheten av kvalitetsgranskning är begränsad (Henricsson, 2012). Initialt gjordes 

kvalitetsgranskningen individuellt och jämfördes för att uppnå en samsyn i 

bedömningen av de vetenskapliga artiklarna, vilket stärker studiens pålitlighet. Den 

begränsade tiden gjorde dock att samtliga artiklar ej bedömdes enligt detta förfarande, 

vilket kan ha sänkt pålitligheten (Henricson, 2012). Studien inkluderar resultatartiklar 

som bedömts vara grad III enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003) vilket 

innebär lägre vetenskaplig kvalitet och sänker studiens trovärdighet. Grad III 

artiklarna inkluderades i studiens resultat trots den låga vetenskapliga kvaliteten då de 

bedömdes vara relevanta för studiens syfte och innehöll värdefull data som ej ville 

uteslutas. Vid analysen av studiens resultatartiklar lästes samtliga artiklar upprepade 

gånger individuellt, sedan gemensamt och diskuterades för att nå konsensus, vidare 

diskuterades resultatkategorierna med handledare vilket stärker trovärdigheten 

(Henricson, 2012). Studien har tydligt redovisat hur sökord har tagits fram och hur 

datainsamling och databearbetning har genomförts. Den tydliga redovisningen 

möjliggör reproducering och stärker studiens pålitlighet (Henricson,2012). Även 

inklusions- och exklusionskriterierna har beskrivits på ett tydligt sätt vilket stärker 

studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatartiklarna har ursprung i Australien, Canada, England, Iran, Malaysia, USA, 

Spanien och Turkiet och det kan diskuteras om deras resultat är överförbart till 

svenska förhållanden då skillnader mellan ländernas kulturer och inom hälso- och 

sjukvården kan påverka (Henricson, 2012). Studiens trovärdighet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet stärks av att den regelbundet granskades kritiskt och bedömdes av 

deltagare i seminariegrupper och handledare (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom fem teman, ett empatiskt förhållningsätt, skapa 

distraktion, ge information och utbildning, anpassa rum och utrustning, ge 

farmakologisk och icke farmakologisk smärtlindring. Dessa teman svarar an gentemot 

studiens syfte och identifierades som omvårdnadsåtgärder som kan lindra lidande hos 

stickrädda vuxna personer. Då hälso- och sjukvårdspersonal möter stickrädda 

personer i sitt arbete är det viktigt att de har kompetens om omvårdnadsåtgärder som 

lindrar stickrädsla. 

Personer med stickrädsla har ett behov av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen i 

mötet med vården (Andrews, 2011). För att personalen ska kunna ge stöd är det 

viktigt att bygga ett förtroende och bekräfta rädslan hos stickrädda personer 

(Mackereth et al., 2012). Genom god kommunikation kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen bygga en förtroendefull relation och därmed ge stöd till personen 

med stickrädsla (Andrews, 2011). Det vårdande mötet bygger på att sjuksköterskan 

upplevs som vårdande, att dialogen är öppen, präglas av respekt och medlidande och 

att sjuksköterskan är intresserad av både människan och patienten. Ett vårdande möte 
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skapar en bro, en tillitsfull relation som främjar personens hälsa och välbefinnande 

(Haldórsdóttir, 1996). Det samstämmer med att stickrädda personer har ett behov av 

en förtroendefull relation till hälso- och sjukvårdspersonalen, som uppnås genom att 

personalen lyssnar och bekräftar personens individuella behov (McAllister, Elshtewi, 

Badr, Russell & Lindow, 2012). Hälso- och sjukvårdspersonalen som utför nålstick på 

personer med stickrädsla bör ha god klinisk kompetens och kunna utföra medicinska 

procedurer skickligt (Andrews, 2011). Hälso- och sjukvårdspersonal som ger väl 

avvägd information och hör efter hur personen vill hantera momentet vid nålstick 

skapar ett förtroende (Mackereth et al., 2012). Dessvärre bär personer med stickrädsla 

ofta med sig negativa upplevelser av hälso- och sjukvården (Andrews, 2011). De 

vittnar även om upplevelser av att hälso- och sjukvårdspersonal kan har bristande 

förståelse och empati för deras rädsla (Fernandes, 2003). Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal vågar erkänna att icke vårdande möten förekommer i dagens hälso- 

och sjukvård för att förstå betydelsen av vårdande möten och dess möjligheter att ge 

personer ökad hälsa och välbefinnande (Halldórsdóttir, 1996). För att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska kunna identifiera omvårdnadsbehov och utföra 

omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa och välbefinnande hos stickrädda personer är 

det avgörande att personalen kan skapa ett förtroende hos personen. Avsaknad av 

förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen innebär att den stickrädda personen ej 

upplever stöd och ett lidande skapas. Det är även av vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen rannsakar sitt tillvägagångsätt och bemötande vid moment som 

innefattar nålstick. 

Ett professionellt vårdande innebär att personen upplever kontroll, ökad hälsa och 

känner sig stärkt (Haldórsdóttir, 1996). Hälso- och sjukvårdspersonalen bör ge 

personer med stickrädsla förutsättningar för att uppleva kontroll då det är ett stöd 

(Gilchrist et al., 2015). Det är viktigt att vara flexibel och att anpassa omvårdnaden 

utefter personens behov (Andrews & Shaw, 2011). Möjlighet till val av klinik inför 

vårdbesök och att kunna påverka vilken nål som ska användas vid nålstick skapar 

kontroll hos en stickrädd person (Andrews, 2011). Det samstämmer med att 

stickrädda personer upplever kontroll och känner lindring av att få vara delaktig i 

beslut om exempelvis instickställe eller typ av smärtlindring. Vidare kan kontroll 

skapas genom att hälso- och sjukvårdspersonalen beskriver tillvägagångssättet vid 

nålstick (Searing et al., 2006). En persons tidigare upplevelse av att ha mist kontrollen 

i samband med nålstick kan vara en utlösande faktor till stickrädsla (Raghvendra et 

al., 2010). Det är intressant att upplevd brist på kontroll vid nålstick kan leda till att en 

person utvecklar stickrädsla. Med detta i åtanke tydliggörs vikten av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen beaktar personens autonomi och bjuder in hen i beslutsprocessen 

då det är möjligt. 

Personer som regelbundet är i behov av behandling som innebär nålstick kan utveckla 

fysiska och psykiska besvär om inte en adekvat smärtlindring ges (Ghods et al., 

2015). Omvårdnadsåtgärden smärtlindring kan tillämpas genom att applicera EMLA-
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kräm, kylspray eller eterisk lavendelolja vid insticksstället (Celik et al., 2011; Ghods 

et al., 2015). Trots att det finns evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att lindra 

smärta och oro vid vaccinationer är det långt ifrån alla personer som får rätt typ av 

smärtlindring (McMurtry et al., 2015). Omkring 12 miljarder injektioner utförs varje 

år och det faktum att ett högre vaccinationsdeltagande kan förhindra spridningen av 

dödliga sjukdomar gör det tydligt hur viktigt det är att minska stickrädsla (Nir et., 

2003). Det är viktigt att lindra smärta vid nålstick hos vuxna då dämpad smärta har 

visat ett samband med ökad följsamhet gentemot vaccinationer (Boerner et al., 2015). 

Omvårdnadsåtgärden smärtlindring kan ses som en mänsklig rättighet och om 

vaccinationer var förenade med mindre smärta skulle personers vilja att vaccinera sig 

öka med 10% (McMurtry et al., 2015). Vidare är det intressant att vissa stickrädda 

personer vittnar om att de ej är rädda för nålsticket och smärtan utan för att drabbas av 

obehaget som en vasovagal reflex kan medföra (Nir et al., 2003; Ragvendra et al., 

2010). För att minska obehag och rädsla förknippat med en vasovagal reflex kan 

hälso- och sjukvårdspersonalen utbilda stickrädda personer i Applied Tension, AT, en 

muskelavslappningsteknik (Ditto, France & Holly, 2010). Dock finns viss 

problematik kring tekniken, AT kräver upprepad träning som kan medföra ömhet i 

muskler och huvudvärk på grund av hypertoni. AT är därför ej lämpligt för personer 

med hypertoni och kardiovaskulär sjukdom (Seim, Willerick, Gaynor & Spates, 

2008).   

Genom omvårdnadsåtgärderna utbildning och information kan hälso- och 

sjukvårdpersonalen ge stickrädda personer redskap att hantera sin rädsla och ångest 

och skapa kontroll i situationen (Mackereth et al., 2012). Kortare, individanpassade 

utbildningsinsatser och demonstrationer kan hjälpa nydiagnostiserade diabetiker med 

stickrädsla. Den stickrädda personen blir hjälpt av att hälso- och sjukvårdspersonalen 

demonstrerar insulinpennans funktion och låter hen utforska och prova den (Hassali et 

al., 2013). För att personen ska lära sig att utföra självinjiceringen på ett säkert sätt är 

det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen finns till hands under träningen (Lopez 

et al., 2011). Detta resonemang stärks av att stickrädda personer upplever stöd genom 

individanpassad undervisning, demonstration och möjligheten att prova på 

självinjicering under vägledning och övervakning av kompetent hälso- och 

sjukvårdspersonal. För att individanpassa undervisningen och träningen av 

självinjicering bör hälso- och sjukvårdspersonalen undersöka graden av stickrädsla 

hos personen genom att använda sig av öppna frågor och undersöka tidigare 

upplevelser av sjukvården. Genom att hälso- och sjukvårdspersonalen sätter sig in i 

den stickrädda personens situation blir det möjligt att utforma rimliga mål med 

utbildningen vilket hjälper hen att övervinna sin rädsla för självinjicering (Kruger, 

LaRue & Estepa, 2015). Ur det professionella vårdandet uppstår känslan av solidaritet 

då sjuksköterskan bär med sig vikten av att se situationen ur patientens perspektiv. 

Sjuksköterskan samarbetar med patienten i utbildningen för att nå det gemensamma 

målet, patientens ökade hälsa och välbefinnande (Haldórsdóttir, 1996).  
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Omvårdnadsåtgärden distraktion kan användas i samband med nålstick av vuxna 

stickrädda personer (Andrews 2011; Andrews & Shaw, 2010; Cox & Fallowfield 

2007; Mackereth et al., 2012). Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda olika 

metoder av distraktion som exempelvis småprat, enkla frågor och visualisering av 

verkliga eller fiktiva platser för att lindra negativa känslor, smärta och avleda 

personens fokus från nålen (Andrews & Shaw, 2010).  Dock kan distraktion utgöra ett 

hinder vid exponeringsterapi som syftar till att bota stickrädsla helt genom att gradvis 

exponera personen för det upplevda hotet, nålen (Mc Murtry et al., 2016). 

För att sjuksköterskan ska kunna främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande är det nödvändigt att hen främjar ett etiskt förhållningssätt genom 

att vara respektfull, trovärdig, medkännande, lyhörd och ha integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Om sjuksköterskan främjar ett etiskt förhållningssätt 

bemöts stickrädda personer bättre, deras lidande lindras och de vågar genomgå 

undersökningar och behandlingar med nålstick i större utsträckning. 

Konklusion  

Studiens resultat är omvårdnadsåtgärder för stickrädda vuxna personer. 

Omvårdnadsåtgärderna är; ett empatiskt förhållningsätt, skapa distraktion, ge 

information och utbildning, anpassa rum och utrustning, ge farmakologisk och icke 

farmakologisk smärtlindring. Om hälso- och sjukvårdspersonalen är empatisk, lyhörd 

och har kompetens kring studiens identifierade omvårdnadsåtgärder kan stickrädda 

vuxna personers lidande lindras och de kan uppleva kontroll och trygghet i samband 

med nålstick. 

Implikation 

Stickrädsla kan vara svår att upptäcka hos en person och stickrädda personer upplever 

ofta ett stort lidande i samband med och inför situationer som innefattar nålstick. Det 

är viktigt att öka medvetenheten och kompetensen, hos sjuksköterskan, om 

stickrädslans förekomst, karaktär och behandling så att den stickrädda personens 

lidande kan lindras. En ökad förståelse hos hälso- och sjukvårdpersonalen för att en 

stickrädd person kan uppleva nålstick som obehagliga är en förutsättning för att 

personalen ska kunna bemöta personen på rätt sätt och identifiera hens 

omvårdnadsbehov. Det är viktigt att öka medvetenheten, hos hälso- och 

sjukvårdspersonal, om vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas vid stickrädsla 

genom dialog, utbildning och förändrade arbetsrutiner. Vidare bör 

sjuksköterskeutbildningar belysa fenomenet stickrädsla för att öka medvetenheten hos 

sjuksköterskestuderande kring att nålstick kan upplevas obehagliga av många vuxna. 

De studerande bör ges förutsättningar att skapa kunskap om vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan lindra lindande hos stickrädda personer.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Nål Needle* (fritext) Needle* (fritext) Needle* (fritext) 

Fobi Phobi* (fritext) Phobi* (fritext) Phobi* (fritext) 

Rädsla Fear* (fritext) Fear* (fritext) Fear* (fritext) 

Omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 



BILAGA B  

 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

  

Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

161010 Cinahl Needle* AND Phobi*/ Published 

date: 2006-2016, Peer reviewed, 

Abstract available 

33 23 4 4 

161010 Cinahl Needle* AND Fear*/  Published 

date: 2006-2016; Peer reviewed, 

Abstract available 

95 27  2 2 

161010 Cinahl Needle* AND Phobi* AND Nurs*/ 

Published date: 2006-2016; Peer 

reviewed, Abstract available 

10 10 0 0 

161010 Cinahl Needle AND Fear* AND Nurs*/ 

Published date: 2006-2016; Peer 

reviewed, Abstract available 

19 19 0 0 

161012 Pubmed Needle* AND Phobi*/ Published 

date: 2006-2016; Abstract available 

101 43  1 0 

161013 Pubmed Needle* AND Fear*/ Published 

date: 2006-2016; Abstract available 

374 25 2 2 

161013 Pubmed Needle* AND Phobi AND nurs*/  

Published date: 2006- 2016;  

Abstract available 

13 8  0  0 

161013 Pubmed Needle* AND Fear* AND nurs*/  

Published date: 2006-2016;  

Abstract available 

59 28 1 1 

161017 PsycINFO Needle* AND Phobi*/ Published 

date: 2006-2016, Peer reviewed 

32 3  0 0 

161017 PsycINFO Needle* AND Fear*/ Published 

date: 2006-2016, Peer reviewed 

95 6 1 1 

161017 PsycINFO Needle* AND Phobi* AND Nurs*/ 

Published date: 2006-2016, Peer 

reviewed 

4 0  0 0 

161017 PsycINFO Needle* AND Fear* AND Nurs*/ 

Published date: 2006-2016, Peer 

reviewed 

21 1 0 0 

161018 Sekundärsökning   2 2  2 2 

Totalt     857* 194* 13 12 

*Den systematiska sökningen av vetenskapliga artiklar resulterade i att vissa återkom i flera av databaserna.  



BILAGA C  

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Andrews, J. G., & Shaw. D. (2010). "So we started talking about a beach in Barbados": 

Visualization practices and needle phobia. Social Science & Medicine, 71, 1804-1810. 

Land  
Databas 

Canada 

Cinahl 
Syfte Att utforska visualisering som en intuitiv och nästan spontan teknik som läkare och 

sjuksköterskor använder för att tillfälligt avlägsna patienterna från situationen och lindra 

deras negativa upplevelser. Fokus ligger på att utforska och tydliggöra den geografiska 

karaktären av visualisering.  
Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval Bekvämlighetsurval. Deltagarna utgjordes av 10 sjuksköterskor och 2 läkare som samtliga 

var kvinnor och kända av forskarna sedan en tidigare studie. Samtliga deltagare, utom en, var 

mellan 35 och 50 år. Inklusionskriterie: Tidigare erfarenhet av geografisk visualisering. 

Exklusionskriterie: arbete inom psykiatrin. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes mellan december 2008 och juni 2009. Alla 

intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. Intervjuernas spelades in på band och 

detaljerade anteckningar fördes i en fältdagbok efter varje intervju för att fånga relevant 

kontextuell information. 

Dataanalys Enligt Grounded Theory, forskaren analyserar i en cirkulär process som rör sig mellan 

insamlad data, analys och teori. Teorin som skapas jämförs med existerande teorier och kan 

anpassas där efter. 

Bortfall - 
Slutsats Studien visar att distraktion och visualisering kan användas som omvårdnadsåtgärder för 

vuxna stickrädda personer. God kommunikation är en omvårdnadsåtgärd som reducerar 

negativa upplevelser vid stickrädsla. Genom att basera konversationen på rätt ordval, att 

lyssna, fråga, vara spontan och ha finess lindras stickrädsla. Att anpassa miljön och 

omvårdnaden utefter den stickrädda personens behov är också omvårdnadsåtgärder som 

lindrar stickrädsla. 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Andrews, J. G. (2011). "I had to go to the hospital and it was freaking me out": Needle phobic 

encounter space. Health & Place (17), 875-884. 

 

Land  
Databas 

Canada 

Cinahl 
Syfte Att utforska stickrädda personers upplevelser av tillståndet, och att undersöka hur  rädsla och 

reaktioner till kliniska objekt och procedurer och vårdmiljöer växer fram. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval Bekvämlighetsurval. 11 självidentifierade som stickrädda ( då stickrädsla sällan 

diagnostiseras och journalförs.) Inklusionkriteriet var stickrädsla. Exklusionskriteriet var 

under 18 år. 7 kvinnor, 4 män, ålder 21-58år. 

Datainsamling Semistrukturerad intervju som skedde på plats vald av deltagaren såsom hem, arbetsplats, 

cafe. Intervjuerna tog ca 1h. Ett förbestämt schema över ämnen användes. I slutet av varje 

intervju gavs deltagaren möjlighet att leda konversationen mot vad de ville diskutera och vad 

som var viktigt för dem. Intervjuerna spelades in och dagbok fördes över relevanta 

observationer.   

Dataanalys Enligt Grounded Theory. Analys sker cirkulärt mellan datainsamling, analys och utvecklandet 

av en ny teori. 

Bortfall - 
Slutsats Stickrädda personer kan uppleva det läkande att berätta om känslor och erfarenheter kring 

rädslan. Korta besök och väntetider, små nålar, att ej exponeras för nålar, distraktion, 

visualisering och att kunna välja klinik och typ av nål lindrar stickrädsla. Medicinska 

procedurer bör utföras effektivt och stickrädda personers behov behöver tillgodoses av hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ditto, B., France, C. R., & Holly, C. (2010). Applied tension may help retain donors who are 

ambivalent about needles. Vox sanguinis, 98(3p1), e225-e230. 

Land  
Databas 

Canada 

PubMed 
Syfte Att undersöka hur Applied tension (AT) påverkar blodgivares hantering av eventuella 

vasovagala symtom och blodgivarretention. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 726 studenter deltog i en tidigare utförd studie där de randomiserades till en kontrollgrupp 

eller en av två experimentgrupper som lärde sig AT.  

Datainsamling Samtliga 726 deltagare, i den tidigare studien, fyllde i en enkät innan de gav blod och en 

enkät efter. Deltagarna rapporterade även sina upplevda symtom under blodgivningen och 

uppskattade också sannolikheten av att de skulle ge blod igen. Ett år efter den tidigare studien 

samlades uppföljande data in, från 614 av de 726 deltagarna, för att undersöka om de 

återvände för att ge blod igen. 

Dataanalys Utvärdering av Blood Donation Reactions Inventory, Medical Fears Survey. Logistisk 

regression. 

Bortfall Det var inte möjligt att följa upp data för 112 av de 726 deltagarna (ca 15%). 

Slutsats Applied tension lindrar eller förebygger vasovagala symtom hos stickrädda blodgivare och 

ökar sannolikheten för att de ska vilja lämna blod igen. 
Vetenskaplig  
kvalitet 

 

 Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Dutt-Gupta, J., Bown, T., & Cyna, A. M. (2007). Effect of communication on pain during 

intravenous cannulation: a randomized controlled trial. British journal of anaesthesia, 99(6), 

871-875. 

Land  
Databas 

Australien 

Manuell 
Syfte Att jämföra två olika kommunikationssätt, med eller utan varningsord, som används innan 

insättning av intravenös kanyl för att mäta skillnader i uppskattad smärta. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 103 patienter rekryterades utifrån att de skulle genomgå en planerad operation och  en 

Intravenös kanyl skulle sättas. Exklusionskriterier var: Personer som ej kunde prata Engelska, 

hade en intellektuell funktionsnedsättning, var under 18år, nyligen hade ätit analgetika, hade 

en historik av att vara svårstuckna och hade otillräcklig perifera vener (utifrån undersökning). 

Datainsamling Deltagarna randomiserades i två grupper. I en grupp användes kommunikationsfrasen –"jag 

kommer att applicera stasen och sätta nålen om en stund. Det är som en skarp rispa som kan 

sticka till" och i den andra gruppen användes kommunikationsfrasen "jag kommer att placera 

stasen på armen. När jag gör det upplever många personer att armen blir tung, avdomnad och 

stickig. Det gör att appliceringen av droppet blir mer komfortabel". Verbal Numeric Rating 

Score (VNRS) för smärtskattning och en 5 gradig Likert skala (completely comfortable, quite 

comfortable, sligth comfortable, painful, very painful) för att skatta komfort användes för att 

samla in data. Om patienten spontant drog undan armen och/eller uttalande impulsivt om 

smärta och obehag registrerades även. 
Dataanalys Beskrivande statistik. Mann- Whitney U-test och Fischer`s exact test. 

Bortfall 2 personer av 103. 
Slutsats Undvikande av negativa varnande ord i samband med nålstick kan eventuellt hjälpa patienter 

att tolerera nålsticket bättre och eventuellt minska upplevd obehag. 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Çelik, G., Ozbek, O., Yilmaz, M., Duman, I., Ozbek, S., & Apiliogullari, S. (2011). Vapocoolant 

spray vs lidocaine/prilocaine cream for reducing the pain of venipuncture in hemodialysis 

patients: a randomized, placebo-controlled, crossover study. Int J Med Sci, 8(7), 623-7. 

Land  

Databas 
Turkiet 

Manuell sökning 

Syfte Det primära syftet var att bedöma effektiviteten hos etylklorid vapocoolant spray, EMLA-kräm 

och placebo när det gäller att kontrollera smärta vid venpunktion hos hemodialyspatienter med 

arteriovenös fistel. Det sekundära syftet var att mäta smärta förknippad med venpunktion vid 

AVF-kanylering. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ 

Randomiserad crossover-studie 

Urval 41 hemodialyspatienter deltog i studien. Inklusionskriterier: över 18 år. Exklusionskriterier: kända 

allergier eller överkänslighet för lidocain, prilocain eller annan lokal smärtlindring. Skadad eller 

avskavd hud på det aktuella området. Användande av smärtlindring inom de föregående 24 

timmarna eller tidigare användning av lidocain/prilocainkräm. 

Datainsamling En första venpunktion genomfördes utan någon behandling och Visual Analogue Scale (VAS) 

användes för att mäta smärtan.  Vid de tre efterföljande venpunktionerna fick patienterna antingen 

etylklorid vapocoolant spray, EMLA-kräm eller placebokräm och smärtan mättes med Visual 

Analogue Scale (VAS) 

Dataanalys Beskrivande statistik. Chi square test och Mann-Whitney U. 

Bortfall - 

Slutsats  Vapocoolant spray och EMLA-kräm är effektiva för att  förhindra smärta vid venpunktion. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II enligt  bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Cox, A. C., & Fallowfield, L. J. (2007). After going through chemotherapy I can’t see another 

needle. European Journal of Oncology Nursing, 11(1), 43-48. 

 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Att belysa faktorer associerade med nålrädsla och att utforska kvantitativ och kvalitativ data som 

belyser sambandet mellan att ha erfarenheter av kemoterapi och nålrädsla. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Urval 208 kvinnor med tidig eller avancerad bröstcancer minst 2 år efter diagnos och för närvarande i 

remission eller med stabil sjukdom. Kvinnorna tillfrågades under ett rutin uppföljningsmöte på 

onkologkliniken. 

Datainsamling Semistrukturerad intervju i hemmet, intervjun spelades in. Enkät State-Trait Anxeity Inventory 

(STAI), Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLOC) fylldes i. 

Dataanalys Kvalitativ data kodades och grupperades i teman. 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), T-test, x2 test. 

Bortfall 62 av 270 kvinnor kunde ej vara med i studien, 35st avböjde och 27st var olämpliga för studien 

alternativt var otillgängliga.  

Slutsats Genom att ge personer som behandlas med kemoterapi stöd och möjlighet att prata om stickrädsla 

i samband med kemoterapibehandlingen kan stickrädslan förebyggas eller lindras. Att variera 

miljön och tillämpa distraktion kan lindra vid stickrädsla. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt  bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Ghods, A. A., Abforosh, N. H., Ghorbani, R., & Asgari, M. R. (2015). The effect of topical 

application of lavender essential oil on the intensity of pain caused by the insertion of dialysis 

needles in hemodialysis patients: a randomized clinical trial. Complementary therapies in 

medicine, 23(3), 325-330. 

Land  

Databas 

Iran 

Cinahl 

Syfte Att bestämma effekten av lokal applicering av eterisk lavendelolja, hur smärtintensiteten under 

införandet av dialysnålar hos hemodialyspatienter påverkas. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad crossover studie 

Urval 34 patienter på en dialysmottagning. Patienterna skulle vara18år, vara fullt medveten, ha minst 2st 

dialysbehandlingar per vecka, ej ha doft allergi/eksem, det skulle ha gått minst 6v sedan AV-

fisteln skapades, de skulle ej ha ätit lugnande, sömn eller smärtdämpande läkemedel minst 6h 

innan, de skulle ej ha diabetes eller neuropatisk sjukdom. Patienter med en historia av 

drogberoende, rökning, kärlsjukdom, känd psykisk sjukdom uteslöts. Om första försöket att sätta 

nål misslyckades, om patienterna hade smärta eller inflammation, eller använt varmvattenflaska 

uteslöts de ur studien. Även de patienter som ej ville delta i studien uteslöts. 

Datainsamling Enkät samlade in data om kön, ålder, utbildning, civilstånd, boende, dialyshistorik. 

Pain numeric rating scale (NRS) skattade smärtanintensiteten. Smärtintensiteten mättes vid ingen 

intervention , vid placebointervention (vatten lokalt) och vid intervention (eterisk lavendelolja 

lokalt) med minimum 72h mellanrum mellan testerna. 

Dataanalys Kolmogorov_Smirnov test, Pearson correlation coefficient, T-test, Wilcoxon test, Friedman test. 

Bortfall 6 st av 40 st. 

Slutsats Eterisk lavendelolja kan reducera lokal måttlig smärta orsakad av införande av nål vid hemodialys. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt  bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Hassali, M. A., Ching, M. W., Yusoff, Z. M., Hussein, Z., Alrasheedy, A. A., Al-tamimi, S. K., ... 

& Khan, T. (2014). ‘Why I do not want to take insulin shots’: Findings from a qualitative study 

among diabetic patients in Malaysia. Journal of Public Health, 22(1), 3-11. 

Land  

Databas 

Malaysia 

PsycINFO 

Syfte För att få en inblick i typ-2-diabetes patienters uppfattningar och föreställningar om användningen 

av insulin för att utforska hinder för insulin och utvärdera effekten av en kort pedagogiska insats. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval 13st deltagare med diabeter typ-2, ändamålsenligt urval. Inklusion: Personen skulle vara över 

18år, ha oral antidiabetesläkemedelsbehandling och ansvara själv över sin medicinering. Personen 

skulle kunna förstå engelska alternativt malaysiska. 

Datainsamling Djupgående semistrukturerad intervju gjordes med deltagarna innan och efter en kort pedagogisk 

insats. Deltagarna fick möjlighet att fritt tala om ämnet i slutet av varje intervju. Intervjuerna 

gjordes på en privat plats och pågick under 20-40minuter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Den transkriberade skriften skickades till varje deltagare för godkännande. 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys 

Bortfall - 

Slutsats Studien visar att en kort pedagogisk insats kan lindra den stickrädda personens rädsla och 

motverka felaktiga föreställningar. Genom att demonstrera utrustning och självinjektion och låta 

den stickrädda personen prova själv kan hälso- och sjukvårdspersonalen dämpa rädsla och 

felaktiga föreställningar kring insulinbehandling. Att ge den stickrädda personen trygghet genom 

stöd, empowerment och individanpassad information är viktigt. Anpassa utbildningen utifrån den 

stickrädda personens förförståelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt  bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Kettwich, S. C., Sibbitt, W. L., Brandt, J. R., Johnson, C. R., Wong, C. S., & Bankhurst, A. D. 

(2007). Needle phobia and stress-reducing medical devices in pediatric and adult chemotherapy 

patients. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 24(1), 20-28. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att jämföra nålfobi hos pediatriska kemoterapipatienter, med vuxna kemoterapipatienter och 

sedan jämföra effekterna i varje grupp där den nya interventionen, stressreducerande medicinsk 

utrustning, använts. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Randomiserad kontrollstudie 

Urval Inklusionskriterier: Engelsktalande och inskrivna vid New Mexicos barnsjukhus och New 

Mexicos sjukhus. 25 barn och 25 vuxna deltog i studien. 

Datainsamling Den medicintekniska utrustningen visades på ett randomiserat sätt för deltagarna och deras 

reaktioner bestämdessedan med Visual Analogue Anxiety Scale (VAAS), Visual Analogue Fear 

Scale (VAFS), Visual Analogue Aversion Scale (VAS) och Visual Analogue Overall Stress Scale 

(VOSS). 

Dataanalys 2-tailed t-test 

Bortfall - 

Slutsats  Kemoterapipatienter upplevde betydligt lägre motvilja, rädsla, ångest och stress då 

stressreducerande sprutor och nålar användes jämfört med vanliga sprutor och nålar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt  bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens López, M., Moreno, L., Dosal, A., Pujol, M. M., Vergara, M., & Gil, M. (2011). Interferon and the 

fear of needles: a case report. Gastroenterology Nursing, 34(5), 384-388. 

 

Land  

Databas 

Spanien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva ett fall av hur en aktivt utformad omvårdnadsplan kan hjälpa en person med 

stickrädsla att övervinna rädslan och få självförtroende till att kunna utföra självinjektioner. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fallstudie 

Urval En av 86 personer på en dagklinik för behandling av Hepatit-C. 

Datainsamling - 

Dataanalys - 

Bortfall - 

Slutsats Genom att använda ett lugnt tillvägagångssätt, förklara hur momenten genomförs, försöka att se 

situationen ur den stickrädda personens perspektiv, erbjuda personen att träna på självinjicering, 

utvärdera och reflektera tillsammans med personen lindras rädslan. Skapa trygghet hos patienten 

genom att ta ett utbildningssteg i taget, stanna kvar under självinjiceringen och hjälp hen att 

identifiera faktorer som främjar säkerheten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad III enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Mackereth, P., Hackman, E., Tomlinson, L., Manifold, J., & Orrett, L. (2012). 'Needle with ease': 

rapid stress management techniques. British journal of nursing. 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Att beskriva tekniker för snabb stresshantering som hälso- och sjukvårdspersonal kan använda för 

att minska stickrädda  personers rädsla/ångest inför och under venpunktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fallstudie 

Urval En av 2278 patienter som behandlats av CALM-teamet. 

Datainsamling - 

Dataanalys - 

Bortfall - 

Slutsats Utbildning och information om tre tekniker för snabb stresshantering, salivstimulering, stressboll 

och muskelavslappning har visat sig vara mycket effektivt för att minska och hantera stickrädda 

personers rädsla/ångest inför och under venpunktion. Genom att använda positiva ordalag, undvik 

varnande uttryck, informera om att personen kan avbryta, ta en paus eller fortsätta när hen vill, 

använda sig av distraktion och ta hjälp av ytterligare en person som stöd lindras stickrädsla. Det är 

också viktigt att presentera sig för personen på ett förtroendefullt sätt, bekräfta hens rädsla, 

undersöka vilken taktik patienten vill använda under momentet t ex att titta bort, vara tyst eller att 

få information om vad som sker.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad III enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens Gilchrist, P. T., McGovern, G. E., Bekkouche, N., Bacon, S. L., & Ditto, B. (2015). The vasovagal 

response during confrontation with blood-injury-injection stimuli: The role of perceived control. 

Journal of anxiety disorders,31, 43-48. 

Land  

Databas 
Canada 

Pubmed 

Syfte Det primära syftet var att undersöka effekterna av en experimentell manipulation som troddes 

kunna förstärka deltagarnas känsla av kontroll över hur de reagerade på ett stimuli, en film om ett 

kirurgiskt ingrepp, avsett att framkalla en vasovagal reflex. Det sekundära syftet var att undersöka 

hur den vasovagala reflexen påverkades av individuella skillnader mellan rädsla för blod och rädsla 

för nålar och hur känslan av kontroll samverkade med dessa skillnader. 

Metod:  

Design 
Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollstudie 

Urval 82 deltagare, 51 kvinnor och 31 män, mellan 18-30 år deltog i studien. Exklusionskriterier: 

Neurologisk sjukdom eller kärlsjukdom. Hörselnedsättning. De som inte hade engelska som första 

eller andra språk. 

Datainsamling Deltagarna fyllde i enkätundersökningarna Medical Fear Survey, Blood Donation Reactions 

Inventory och State-Trait Anxiety Inventory. Blodtrycket mättes innan deltagarna såg filmen och 

fyra minuter in i filmen. Ett elektrokardiogram användes för att mäta deltagarnas hjärtfrekvens och 

Heart Rate Variability (HRV). Impedanskardiografi mätte deltagarnas hjärtans slagvolym och  

minutvolym. 

Dataanalys Analyser av värdena från HRV gjordes med HRV Analysis  program och Impedanskardiografins 

värden beräknades med mjukvara från BIOPAC. Elektrokardiogramsignalen utvärderades enligt 

gällande standard.  

Bortfall Tre deltagare exkluderades på grund av fel på den tekniska utrustningen under undersökningen. 

Slutsats Upplevd kontroll, hos deltagarna,  minskade rädsla och vasovagala symtom.  

Att erbjuda personen möjlighet att ta en paus under medicinska procedurer kan minska vasovagala 

symtom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I enligt  bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003).  
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