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Sammanfattning Stickrädsla och stickfobi hos vuxna påträffas inom sjukvården. Dagligen 

världen över utförs ett flertal blodprovstagningar, injektioner, infusioner 
och andra behandlingar som kräver injektionskanyler. Rädslan är därmed 
relevant att beskriva och det krävs att problemet uppmärksammas. Syftet 
med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vilka 
omvårdnadsåtgärder hälso- och sjukvårdspersonal kan vidta i mötet med 
vuxna patienter med stickrädsla. Resultatet av vetenskapliga 
publikationer visar att det finns olika omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa 
till att minska rädslan. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande kan 
vara avgörande för hur patienten upplever sin rädsla. På grund av rädslan 
finns risk att ett flertal patienter undviker att uppsöka sjukvården vilket 
kan leda till att deras hälsa försummas. Stickrädsla kan kännetecknas av 
olika symtom men vissa patienter visar inga. En orsak kan vara att de 
försöker undvika att visa sina känslor vilket kan leda till svårigheter för 
hälso- och sjukvårdspersonalen att tolka och hantera patienternas rädsla. 
Eftersom stickrädsla är en subjektiv upplevelse är det svårt att 
generalisera och det finns endast några fallstudier. Det behövs fler 
kvalitativa intervjustudier med syfte att undersöka stickrädslan ur ett 
patientperspektiv. 
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Abstract Needle fear and needle phobia by adults are found in the medical care. 

Daily several blood-tests, injections, infusions and other treatments are 
performed world wide, something which demands injections needles. 
Because of this it is relevant to describe the fear and also give the 
problem the attention it needs. The aim of this literary study was to 
describe into what intervention the nurse can take in the meeting with the 
adult patients suffering from needle fear. The result of scientific 
publications shows that there are different interventions that can help 
reducing the fear. The treatment from the medical staff can be crucial for 
how the patient experience his/her fear. Because of the fear there is a risk 
that several patients avoid seeking medical care which can lead to their 
health being neglected. Needle fear is characterized of different kinds of 
symptoms, but some patients show none of these. One reason can be that 
they try to avoid showing their feelings, which can make it difficult for 
the medical staff to interpret and handle the patient’s fear. Because of 
fear of injections is a subjective experience is it difficult to generalise and 
there are only a few casestudies. It needs more qualitative studies with 
interviews in order to examine fear of injections of the patient’s 
perspective.  
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Inledning 
 
Många människor upplever obehag och rädsla inför blodprovstagning och injektioner. De 
flesta känner till att barn har rädsla för injektionskanyler, men det förekommer även bland 
vuxna. Rädslan för injektionskanyler är reell och ett signifikant hälsoproblem och ungefär 5 
procent av befolkningen har någon form av fobi för blod, injektioner och blodprovstagning 
(Ottosson, 2004). Enligt finsk massmedia framgår det att stickrädsla förekommer hos cirka  
10 procent av befolkningen (Nikunen, 2007). Patienter med stickrädsla som är inlagda på 
sjukhus, riskerar att uppleva sin rädsla flera gånger dagligen i samband med olika 
undersökningar vilket kan leda till stress för patienten. Många blodprovstagningar utförs på 
rutin, patient efter patient. Patienter uppvisar såväl fysiska som psykiska symtom för sin 
rädsla. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005) och ökad 
förståelse och kunskap behöver tydliggöras genom bemötande och agerande för att lindra 
patientens stickrädsla. Hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt är avgörande för om 
mötet kommer att upplevas positivt eller negativt för patienten. 

Bakgrund 
 
Inom sjukvården är blodprovstagning och injektioner vanligt förekommande (Björkman & 
Karlsson, 2001). Blodprover kan tas arteriellt, venöst eller kapillärt. Med hjälp av olika 
undersökningar kan sjukdomar och brister på livsviktiga ämnen upptäckas, vilket innebär att 
medicinska åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. Medicin som ska verka snabbt och direkt 
kan ges intravenöst, och en del förebyggande läkemedel, såsom vaccinationer, kräver 
användning av injektionskanyler.  
 
En orsak till stickrädsla och stickfobi kan vara en traumatisk upplevelse i samband med 
användning av injektionskanyler (Williams, Riley, Rayner & Richardson, 2006). Det kan vara 
när ett barn utsatts för långa procedurer i medicinska behandlingar eller i samband med en 
vaccination. Stickfobi kan även orsakas av att en person är mycket känslig för smärta.  

Oro, rädsla och ångest 
 
Oro kan förklaras som upprördhet, nervositet, ängslan eller farhågor och kan bli tydligt 
genom missnöjesyttringar (Malmström, Györki & Sjögren, 2006). Rädslan är människans 
förmåga att bli rädd vid fara som bidrog till överlevnaden av människans ras (Albinsson & 
Strang, 2005). Hotet av en reell yttre fara utlöser larmmekanismer i kroppen innan människan 
blir medveten om det. Andningen och hjärtfrekvensen ökar för att det gäller att vara beredd att 
springa eller slåss. Ångest (latinska angustia, trånghet) drabbar alla människor någon gång och 
liknas vid ”själens förkylning” (Blume, Lundström & Sigling, 2002, s. 35). Rädsla och ångest 
upplevs på liknande sätt medan det första är en naturlig ängsla för påfrestande situationer och 
tillhör människans vardag emedan det andra har okänt och orealistiskt upphov (Blume et al, 
2002). Ångest är ett tillstånd med rädsla, oro eller spänning som kan delas in i psykisk och 
kroppslig ångest beroende på hur den yttrar sig (Ottosson, 2004). Psykisk ångest ger uttryck i 
upplevelsen medan kroppslig ångest visar sig som spänningssymtom. Ökad spänning i 
muskulaturen ger ryckigt rörelsemönster och ett spänt ansikte, vilket i sin tur kan leda till 
nackstelhet, huvudvärk och gnissel av tänderna. Andra tecken kan vara blekhet, kallsvettning, 
kvävningskänsla eller orolig mage.  
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Vid stickrädsla förekommer även patologisk ångest. Den uppträder i olika former och 
förekommer vid de flesta psykiska sjukdomar, exempelvis som panikångestattacker eller 
generell diffus ångest för att något obehagligt kanske skall hända eller en allmän ångest för att 
ångest skall komma (Lindskog, 2005). 
 
Fobi (grekiska phobos, fruktan) är en beteendestörning, som kan delas in på olika sätt 
vanligen efter sättet att framkalla den (Lindskog, 2005). Det är en irrationell ångest kopplad 
till något fobiskt stimulus, exempelvis insekter, blod, injektioner eller skada. Det kan också 
vara specifika föremål eller specifika situationer såsom att åka genom en tunnel eller befinna 
sig i folksamlingar. Belonefobi (av grekiska belone, nål) är en sjuklig fruktan för 
injektionskanyler och spetsiga föremål. 
 
Specifik fobi innebär att känna stark fruktan för något (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2005) och benämns med namn knutet till stimulus, till exempel 
hem(at)ofobi – rädsla för blod (Lindskog, 2005). Blodfobi hör till den vanligaste fobin och 
den hotar kroppens integritet. En del personer gör allt för att undvika att möta det den är rädd 
för. Det kan vara att en person med blod- respektive stickfobi inte blir läkare eller 
sjuksköterska (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2006). När oron, rädslan och 
nervositeten hindrar personen i sitt vardagliga liv, har fobin blivit sjuklig. Patienter med 
stickfobi uppsöker troligtvis inte sjukhus för blodprovstagning eller injektioner vilket kan leda 
till att personen försummar sin egen hälsa (SBU, 2005). Vid specifika fobier hjälper inte 
läkemedel utan psykologisk behandling, såsom kognitiv beteendeterapi, är den bästa metoden 
där negativa tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteende förändras (Farm Larsson, 
Wisung, 2005).  
 
”Gör det du fruktar och din fruktan kommer att dö” R.W. Emerson, 1803-1882, amerikansk 
filosof (Blume, et al., 2002, s. 158). 

Omvårdnad och omvårdnadsåtgärder 
 
Begreppet omvårdnad kan betraktas ur olika perspektiv (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & 
Skaug, 2005). Omvårdnadsteoretiker som Virginia Henderson och Dorothea Orem har sin 
fokus på livsområden som omvårdnaden riktar sig på. I Hendersons teori har alla individer 
grundläggande behov och dem upplevs och tolkas på olika sätt av människor beroende på 
social och kulturell bakgrund (Jahren Kristoffersen, Norvedt & Skaug, 2006). Målet för 
omvårdnaden är enligt Henderson att främja hälsa och tillfrisknande. Dorothea Orem syftar 
till att individen ska uppmuntras till egenvård. Hon menar att sjuksköterskan ska välja eller 
kombinera omvårdnadssystem som ger patienten största möjlighet att själv utföra sin 
egenvård och möta sina egenvårdsbehov. Relationen mellan patienten och sjuksköterskan står 
i centrum i Joyce Travelbees beskrivningar av omvårdnad. Sjuksköterskan bör ha den 
kunskap och insikt som krävs för att identifiera och tillgodose patientens behov. Katie 
Eriksson fokuserar på omsorgen om den sjuka människan. Hon menar att hälsa är en helhet 
som är relativ. Varje människa är sin egen referens och när den enskilda människan mår väl 
föreligger optimal hälsa. Gemensamt för dem alla är att patientens hälsa och livskvalitet 
beaktas och omsorgen om patienten är målet. I situationen där en människa inte kan 
tillfredställa sina grundläggande behov på grund av ålder, sjukdom eller yttre händelser blir 
omvårdnad aktuellt. Eftersom varje människa har individuella behov, upplevelser och 
reaktioner måste omvårdnaden anpassas. Det betyder att omvårdnaden sker individuellt. 
Samarbete och kommunikation mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen är 
förutsättningar för gott omvårdnadsarbete. 



 

 3 

 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 
omvårdnaden bygga på helhetssyn och etiskt förhållningssätt. Det innebär exempelvis att vara 
medveten om patientens upplevelse vid sjukdom samt lindra patientens lidande genom olika 
omvårdnadsåtgärder. Ett professionellt bemötande med information och undervisning bidrar 
till trygghet och säkerhet inom omvårdnaden. Hälso- och sjukvårdspersonalens 
förhållningssätt ska innebära förmågan att visa empati samt att ha respekt för patientens 
autonomi och integritet. Observation, bedömning, prioritering, hantering respektive 
vidtagande av omvårdnadsåtgärder samt dokumentering av förändringar i patientens tillstånd 
såväl fysisk eller psykisk ingår i omvårdnadsarbete. Omvårdnadsåtgärder utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal för att tillfredsställa patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 
(Jahren Kristoffersen et al., 2005). Omvårdnadsåtgärder kan delas in i olika kategorier som till 
exempel medverkan, information/undervisning, stöd, miljö, skötsel, träning, 
observation/övervakning, speciell omvårdnad, läkemedelshantering och samordning (Ehnfors, 
Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). I föreliggande litteraturstudie används begreppet hälso- 
och sjukvårdspersonal för såväl sjuksköterska som annan hälso- och sjukvårdspersonal.  

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder hälso- och 
sjukvårdspersonalen kan vidta i mötet med vuxna patienter med stickrädsla.  

Metod 
 
För att avgränsa sökningen och undvika artiklar som inte var relevanta för syftet användes en 
konkret modell som skapades av Flemming (1998) för att strukturera forskningsfrågan. 
Flemming (1998) delade upp frågan i fyra beståndsdelar som population 
(undersökningsgrupp), intervention (åtgärd), counterintervention (motåtgärd) och outcome 
(resultat). Population eller undersökningsgrupp avser patientgruppen som ska undersökas. I 
intervention eller åtgärd samlas alla åtgärder som är relevanta att göra. Rubriken 
counterintervention eller motåtgärd används när två metoder ska jämföras. I rubriken outcome 
eller resultat finns svaret på åtgärder relaterat till syftet. I föreliggande litteraturstudie var det 
viktigt att även få studier med kvalitativ analys av data med resultat som upplevelser och 
behov. Eftersom det inte var en jämförelse mellan två olika metoder valdes 
counterintervention (motåtgärd) bort.  Strukturen med frågeställning visas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Frågeställning enligt Flemmings (1998) struktur för litteratursökning som tillåter 
flera olika typer av studier  
 
Undersökningsgrupp  Åtgärd  Resultat 
Vuxna patienter med 
stickrädsla 

Alla förekommande 
omvårdnadsåtgärder 

Åtgärder för att minska stickrädslan 
hos vuxna patienter 
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Datainsamling 
 
Litteraturstudiens syfte var utgångspunkt för datainsamlingen. Det skulle framgå vilka 
sökkriterier som var viktiga för studien. För att få både kvantitativa och kvalitativa studier 
valdes alla förekommande omvårdnadsåtgärder. Dessutom användes inklusionskriterier så 
som publiceringsår ”inte äldre än 5 år”, ålder skulle vara ”alla vuxna” och språk på artiklarna 
valdes ”svenska”, ”engelska” och ”tyska”, för att få resultatet så exakt som möjligt.  
 
Sökningen verkställdes via databaserna från högskolebiblioteket i Halmstad. De använda 
databaserna var Cinahl, PubMed (Medline) och PsycInfo. Ytterligare sökningar gjordes i 
databaserna MedsCape & eMedicine. För att få relevanta sökord användes Thesaurus i de olika 
databaserna som till exempel i PubMed ”MeSH-termer” och i Cinahl ”heading list” samt 
”Thesaurus” i PsycInfo. Dessutom genomfördes sökningar med sökoperatorer som AND, NOT 
och OR. Eftersom ämnesorden, som hittades med hjälp av Thesaurs i databasen PsycInfo inte 
stämde överens med syftet utfördes fritextsökning för att få ett bättre resultat. Ordet ”experience” 
användes även i databasen PubMed som fritextsökning. Relevanta sökord var: needle, phobia, 
phobic disorders, anxiety, pain, experience, fear, injection, nurse, nursing, care and caring och 
kombinationer av dem med hjälp av sökoperatorer (tabell 2-5). För att inte få med patienter 
med rädsla för tandläkarbesök eller barn användes exklusionskriterier ”dental anxiety” och 
”child”. Genom databaserna erhölls sammanlagt 206 träffar vilka även omfattade 
reviewartiklar och dubletter, vilka ej togs med. Redan utav titlarna framgick att inte alla 
stämde överens med syftet med litteraturstudien. Efter urvalet av titlarna lästes 40 abstract. 
Trots att exklusionskriterier användes handlade flera av artiklarna om barn eller rädsla för 
tandläkare. 20 artiklar återstod, vilka lästes, granskades och diskuterades. Hälften av 
artiklarna tog upp omvårdnadsåtgärder så efter granskningen återstod 10 artiklar, varav nio 
var publicerade i USA och en i Israel, som svarade mot syftet och därmed var lämpliga till 
resultatet. Enligt kvalitativ och kvantitativ bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) 
granskades artiklarna för att kunna bedöma vetenskapligheten. Artikelöversikten som 
innehåller 10 relevanta artiklar redovisas i Bilaga I. 
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Tabell 2. Sökning i databasen Cinahl 
 

Datum Sökord Inklusionskriterier 
Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 
Urval 2 
valda 

artiklar 

  
Limits: articles publ. 
2003-2008, all adults 

    

2008-02-19 
MM “Needles” 
AND MH “Phobic 
Disorders” 

 7 5 4 3 

2008-02-19 
MM “Fear” AND 
MH ”Injection”  

 2 2 0 0 

2008-03-01 
MM “Injection” 
AND MH “Anxiety 

 2 2 1 1 

2008-03-01 

MM “Needles” 
AND MH “Phobic 
Disorders” AND 
Nursing” 

 2 2 (1)* 0 0 

2008-03-01 

MM “Needles” 
AND MH “Phobic 
Disorders” AND 
Experience 

 2 1 (1)* 0 0 

* Siffran som redovisas inom parantes upplyser om hur många av artiklarna som påträffats i 
tidigare sökningar. 
 
Tabell 3. Sökningen i databasen PubMed 
 

Datum Sökord Inklusionskriterier 
Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 
Urval 2 
valda 

artiklar 

  

Limits:last five 
years, humans, 

artikles in english-
german-swedish,  

all adult +19 years 

    

2008-02-19 

MeSH “Needles” 
AND MeSH 
“Phobic Disorders” 
OR MeSH “Fear” 
NOT MeSH “Dental 
Anxiety” NOT 
MeSH ”Child”  

 10 7 (2)* 5 1 

2008-02-19 

MeSH “Fear” AND 
MeSH “Injections” 
AND MeSH “Pain” 
NOT MeSH “Dental 
Anxiety” 

 2 2 (1)* 1 1 

2008-03-01 

MeSH “Needles” 
AND MeSH 
“Phobic Disorders” 
NOT MeSH “Dental 
Anxiety” AND 
MeSH “Nurses” OR 
“Nursing” 
[Subheading] 

 1 1 (1)* 0 0 

2008-03-01 
MeSH “Needles” 
AND MeSH 
“Phobic Disorders” 

 9 8 (6)* 2 1 
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NOT MeSH “Dental 
Anxiety” 

2008-03-01 

MeSH “Needles” 
AND MeSH 
“Phobic Disorders” 
NOT MeSH “Dental 
Anxiety” AND 
“Experience” 
(Fritext) 

 2 2 (2)* 0 0 

2008-03-01 

MeSH “Anxiety” 
AND MeSH 
“Injection” NOT 
MeSH “Dental 
Anxiety” 

 17 4 (3)* 0 0 

* Siffran som redovisas inom parantes upplyser om hur många av artiklarna som påträffats i 
tidigare sökningar. 
 
Tabell 4. Sökningen i databasen PsycInfo 
 

Datum Sökord Inklusionskriterier 
Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 
Urval 2 
valda 

artiklar 

  
Age 18 and older, 
articles 2003-2008 

    

2008-02-19 
DE=”Fear” AND 
”Injections” 
(Thesaurus) 

 14 9 1 1 

2008-02-19 
Needle AND Phobia 
(Fritextsökning)  

 28 9 (4)* 4 1 

2008-02-19 
Fear AND Injection 
AND pain 
(Fritextsöknning) 

 50 5 (5)* 0 0 

2008-03-01 
Needle AND Phobia 
AND Nurse 
(Fritextsöknning) 

 4 2 (2)* 0 0 

2008-03-01 
Needle AND Phobia 
AND Nursing 
(Fritextsöknning) 

 3 1 (1)* 0 0 

2008-03-01 
Needle AND Phobia 
AND Care 
(Fritextsöknning) 

 16 3 (3)* 0 0 

2008-03-01 
Needle AND Phobia 
AND Experience 
(Fritextsöknning) 

 7 1 (1)* 0 0 

* Siffran som redovisas inom parantes upplyser om hur många av artiklarna som påträffats i 
tidigare sökningar. 
 
Tabell 5. Sökningen i MedsCape & eMedicine 
 

Datum Sökord Inklusionskriterier 
Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 
Urval 2 
valda 

artiklar 
2008-02-19 Needle phobia  28 7 2 1 
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Databearbetning 
 
Enligt litteraturstudiens syfte analyserades innehållet av artiklarna utifrån vilka 
omvårdnadsåtgärder som kan vidtas i möte med vuxna patienter med stickrädsla. Patienters 
berättelser om hur stickrädslan upplevdes, användes för att kunna tydliggöra nödvändigheten 
av omvårdnadsåtgärder. Utifrån analysen gjordes en indelning i olika kategorier av 
omvårdnadsåtgärder för att minska stickrädsla och de grupperades efter tillhörigheten som 
information, utbildning, stöd, miljö, speciell omvårdnad samt läkemedelshantering för att 
kunna sammanfatta dem för resultatet.  

Resultat 
 
I resultatet visas de omvårdnadsåtgärder som kan vara viktiga i mötet med vuxna patienter 
med stickrädsla. Det handlar om information och utbildning, stöd, miljö, speciell omvårdnad 
samt läkemedelshantering. 

Omvårdnadsåtgärder 

Information, utbildning, stöd och miljö 
 
En studie som genomfördes på en vaccinationsklinik i Israel tydliggjorde att om hälso- och 
sjukvårdspersonalen visade empati och inlevelseförmåga minskades stickrädslan (Nir, Paz, 
Sabo & Potasman, 2003). Tanken inför en injektion och eventuell smärta som kunde 
uppkomma i samband med en injektion kunde vara orsaken till att flera turister undvek att 
vaccinera sig (Mawhorter, et al., 2004). Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och 
förmåga till empati bidrog till hur patienten upplevde situationen (Nir, et al., 2003).  
 
När patienter med Multiple Skleros med rädsla för injektionskanyler själva skulle ge sig 
injektioner, kunde det uppstå problem (Cox & Stone, 2006). Även de patienter som hade en 
högre utbildning och var väl insatta i sin behandlingssituation, upplevde stickrädsla. 
Upplevelsen beskrevs som att något farligt var på gång. Ångesten var relaterad till att injicera 
sig själv en luftbubbla och utlösa en emboli genom att träffa en ven. De var även rädda för att 
träffa ett ben eller skada muskeln vid intramuskulär injektion. Ångesten orsakades av 
avsaknad av eller bristande information från hälso- och sjukvårdspersonalen. Regelbundna 
samtal mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter med stickrädsla bidrog till att 
reducera stickrädslan inför injektionen, att acceptera nödvändigheten och höja livskvaliteten 
hos patienterna.  
 
En gravid kvinna, som var stickrädd, kunde uppleva det påfrestande eftersom flera 
blodprovstagningar var nödvändiga under graviditeten (Searing, Baukus, Stark, Morin & 
Rudell, 2006). I studien undersöktes hur en stickrädd kvinna upplevde blodprovstagning, 
blodglukoskontroller samt epiduralbedövningen under förlossningen. Sjuksköterskor och 
barnmorskor följde henne före, under och efter förlossningen. Den gravida kvinnans 
omvårdnad planerades tillsammans med henne och blodprovstagningar genomfördes direkt på 
sjuksköterskeexpeditionen istället för på laboratoriet. Redan när kvinnan blev medveten om 
att det var aktuellt att ta ett blodprov kände hon sig chockad och stressad, även om hon visste 
att det var nödvändigt. Kvinnan upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte alltid tog 
hennes stickrädsla på allvar och att de ansåg att orsaken var psykisk, men en del förstod att 
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stickrädsla är ett problem och att den behöver tas på allvar. Genom att tala om stickrädslan 
med patienten och ta den på allvar, kunde det hjälpa till att minska den. I studien med den 
gravida kvinnan, utförde samma sjuksköterskor blodprovstagningar under hela 
graviditetsperioden, vilket medförde att kvinnan kände sig tryggare och blev lugnare, 
eftersom hon kände till sjuksköterskornas tillvägagångssätt. Det underlättade för båda parter 
att hälso- och sjukvårdspersonal och patient tillsammans planerade hur de skulle gå tillväga 
vid blodprovstagningar. Även rutiner bidrog till att minska stickrädslan. Den gravida 
stickrädda kvinnan beskrev sina upplevelser enligt följande:”I need reasons if we’re actually 
going to this [start an IV[intravenous]] and why and how and everything like that…Why do 
you have to give me an IV? Why do I have to have the drugs?” (Searing, et al., 2006, s. 594). 
Eftersom hon fick svar på sina frågor visste kvinnan exakt vad som var planerat och varför (a. 
a., 2006). Stickrädsla kunde minskas genom undervisning, men det fanns ytterligare metoder 
såsom kognitiv beteendeterapi, avkoppling, meditation och hypnos vilka kunde reducera 
stressen vid stickrädsla (Kettwich, et al., 2007). 
 
Orsaken till stickrädsla uppkom oftast i barndomen, vilket kunde innebära att närstående 
kände till hur patienten upplevde problemet och var insatta i patientens situation (Searing, et 
al., 2006). Närstående kunde vara ett bra stöd för patienter med stickrädsla genom att följa 
med till olika undersökningar. Det kunde även vara tvärtom, att en närstående behövde hjälp, 
stöd samt information om stickrädsla för att kunna förstå patientens beteende och bidra till att 
vara ett stöd istället för ett hinder. 
 
En förtroendefull relation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient var viktigt för att 
reducera stickrädslan (Searing, et al., 2006). Förtroende kunde skapas genom att lyssna på 
patientens upplevelser eller om sin rädsla, eftersom patienterna själva bäst kände till sina 
reaktioner på stickrädsla. Patienterna borde vara aktiva i sin egen vård och patienter med 
stickrädsla borde undvika att se på injektionskanyler. Patienter kunde utveckla panikattacker 
genom att se storleken på injektionskanylen vilket kunde medföra att hälso- och 
sjukvårdspersonalen hamnade i ett dilemma om de inte kände till om patienterna hade 
stickrädsla (Bamgbade, 2007). Rådgivning och lugnande inverkan var därför betydelsefullt i 
kontakten med vuxna patienter med stickrädsla. En lugn och trygg miljö kunde skapas genom 
metoder så som användande av lugn musik, tv och aromaterapi (Searing, et al., 2006). 
 
Den atmosfär och komfort som förekom på sjukhuset eller i ”vaccinationsrummet”, men även 
det antal injektioner som skulle ges, var av betydelse för patientens välbefinnande (Nir, et al., 
2003). Ett separat väntrum upplevdes som viktigt. Flera patienter ansåg att stickrädslan 
förstärktes när de såg hur sjuksköterskan förberedde och iordningställde en injektion när de 
redan var i rummet. Vasovagala reaktioner som till exempel medvetslöshet var vanligare hos 
vuxna patienter med stickrädsla än hos vuxna patienter utan stickrädsla (Deacon & 
Abramowitz, 2006). Många patienter ansåg att en kombinationsvaccination var en bra metod 
för att minska stickrädslan inför injektionen (Nir, et al., 2003).  
 
För att kunna bedöma hur stor rädslan för injektionskanyler var, kunde användning av en 
Visual Analog Scala (VAS) vara till hjälp (Lane, et al., 2005). Skalan gav en möjlighet för 
patienten att gradera sina känslor från ”ingen rädsla alls” till ”den värsta tänkbara rädslan” för 
injektionskanyler respektive rädsla för smärta.  
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Speciell omvårdnad 
 
Olika omvårdnadsåtgärder kunde användas för att minska upplevelsen av stickfobi, så som 
exempelvis användande av stressreducerande injektionskanyler (Kettwich, et al., 2006). I den 
randomiserade studien där butterfly-nålar med fjärilsvingar eller sprutor med mönster inuti 
användes, genomfördes på 60 patienter. Injektionssprutorna var mönstrade med bland annat 
noter, blommor och smileys, varav patienterna upplevde dem med noter som mest lugnande. 
Infusionspåsar som var dekorerade med fiskar, ansåg 98 procent av patienterna kunde 
användas på barn emedan 72 procent ansåg att de även kunde användas på vuxna. Effekterna 
var goda och patientens motvilja för stick minskades med 79 procent, rädslan med 53 procent 
och ångesten med 51 procent. En stor del av patienterna hade tidigare provat olika 
behandlingar för sin stickrädsla som exempelvis kognitiv behandling, distraktion, meditation 
och hypnos, alla med olika resultat. I studien framgick att hjärnan stimulerades av färg och 
mönster, vilket resulterade i en neuropsykologisk effekt, det vill säga att hjärnan fokuserade 
på något annat än motvilja, rädsla och ångest. En likvärdig studie genomfördes på 25 
ungdomar och 25 vuxna (Kettwich, et al., 2007). Studien visade att 100 procent av patienterna 
ansåg att stressreducerade medel borde användas vid stickrädsla. Användning av tunna 
injektionskanyler och att endast ta så lite blod som möjligt samt att hålla hela proceduren kort 
bidrog till minskad stickrädsla (Deacon & Abramowitz, 2006).  

Läkemedelshantering 
 
En del vuxna patienter med stickrädsla, som skulle genomgå en operation, berättade inte alltid 
för personalen att de var stickrädda, utan rädslan visade sig först på operationsdagen 
(Bamgbade, 2007). Det var viktigt att sätta in åtgärder både före och efter operationen för att 
underlätta för patienten. Vid operationen föredrog vissa patienter att få narkosmedel som 
inhalation genom en ansiktsmask istället för intravenös administrering, medan andra inte 
klarade av det på grund av klaustrofobi. Läkemedel innehållande benzodiazepiner har bland 
annat en muskelavslappnande effekt som minskar oro, vilken i sin tur har en lugnande 
inverkan på patienten. Midazolam och Lorazepam är aktiva substanser i de läkemedel som 
gav bäst resultat enligt Bamgbade (2007). Alla patienter med stickrädsla eller stickfobi borde 
få hjälp av en psykolog för att övervinna sin rädsla, vilket skulle spara mycket tid för personal 
vid operation men även en minimering av risker för att patienter ska drabbas av en 
panikattack. En stickrädd patient som är rökare kunde uppleva ökad stress eftersom före en 
operation bör en patient som är rökare sluta att röka (Bamgbade, 2007). I dessa fall kunde 
lugnande läkemedel eller sömntabletter därför vara nödvändiga. 
 
Upp till 90 procent av vuxna hade någon rädsla för injektioner, vilken oftast var kopplad till 
smärta (Mawhorter, et al., 2004). I en annan studie svarade 14,8 procent att de upplevde 
nervositet inför en blodprovstagning, en vaccination eller bloddonation (Deacon & 
Abramowity, 2005). EMLA är en kräm som kan användas som lokalanestesi och 
administreras transdermalt på insticksstället 45 minuter före sticket (Bamgbade, 2007), medan 
andra menar att det krävs 60 minuter för att få bäst verkan (Mawhorter, et al, 2004). Den 
reducerar smärta både i insticksstället och i muskeln vid intramuskulära injektioner, vilket kan 
minska rädslan vid injektioner (Buhses, 2006). Vid djupare intramuskulära injektioner 
behövde EMLA kräm strykas på huden 2 timmar före injektionen. Vid regelbundna 
injektioner kunde rädslan minskas oavsett om patienter använder transdermal lokalanestesi 
eller inte, vilket kunde bero på att patienterna blev vana vid att få injektioner. I en annan 
studie som genomfördes på 185 patienter, undersöktes hur lokalanestesi med krämen Fluori-
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Methane (FM) verkade inför injektion (Mawhorter, et al., 2004). FM, liksom EMLA, 
administrerades på insticksstället före injektion. Krämerna kylde ned huden lokalt så att 
smärtan minskade och bedövningen började verka när huden nått 10 grader. FM kunde kyla 
ned huden till 0 grader. Studien visade att användning av FM var en snabb och effektiv metod 
för att reducera smärta och oro i samband med injektioner, varav den största effekten var 
direkt när injektionen gavs. EMLA och FM har jämförts och effekten på smärtreducering 
bedömdes likvärdiga.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Många intressanta artiklar hittades men ett flertal valdes bort på grund av att studierna 
omfattade barn eller patienter med tandläkarskräck vilket inte stämde överens med 
litteraturstudiens syfte. De fallbeskrivningar där en patient respektive två patienter följdes 
under en längre period, användes i resultatet eftersom stickrädsla är en subjektiv upplevelse 
och beskrivning av upplevelsen gör hälso- och sjukvårdspersonalen uppmärksammad på 
problemet. 
 
Användningen av fler sökord innebar en omfattande sökning och kan interpreteras som en 
styrka i föreliggande litteraturstudie. I databasen PsycInfo var sökorden som presenterades i 
Thesaurus inte korrekta gentemot syftet, därför valdes även fritextsökning i denna databasen. 
Urvalet av artiklarna skulle vara så brett som möjligt så sökoperatorer och kombination av 
sökorden användes. Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder av vuxna patienter med 
stickrädsla, men några studier talade endast om fobier i samband med injektionssprutor eller 
injektionskanyler. Därför användes sökord som både rädsla, ångest och fobi. Anledningen att 
artikelantalet endast var tio stycken beror delvis på att artiklarna inte skulle vara äldre än fem 
år för att garantera aktuell forskning omkring ämnet samt att det var flera reviewartiklar. 
Dessutom skulle inte barn eller patienter med rädsla för tandläkarbesök ingå i 
litteraturstudien. Dessa studier kom med trots inklusions- respektive exklusionskriterier. 
Begränsningen att det skulle vara endast vuxna patienter med stickrädsla reducerade antalet 
artiklar. Kriteriet språk skulle ge fler möjligheter och inkluderade artiklar på engelska, 
svenska och tyska, därför att de språken behärskas.   
 
Litteraturstudiens resultat bedömdes som trovärdigt, eftersom det stämde väl överens med 
övrig facklitteratur och artiklar. På Internet finns flera amerikanska och några svenska sidor 
som tar upp problemet med stickrädsla. Några av dem användes i inledningen respektive i 
resultatdiskussionen eftersom de väckte intresse.  
 
Resultatet av datainsamlingen har påverkats av begränsad tidsram av tio veckor samt bristen 
av erfarenhet med systematisk litteratursökning.  
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet är en analys av tio artiklar varav sju är kvantitativa och resterande är kvalitativa. 
Granskningen av artiklarna för att bedöma den vetenskapliga graden utfördes enligt 
granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna som bedömdes med evidensgraden II 
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respektive III var inte lägre utifrån det vetenskapliga resultatet utan på grund av till exempel 
layout.  
 
De kvalitativa studierna beskrev vuxna patienter med stickrädslas upplevelser och vilka 
åtgärder i bemötande och omvårdnad som var viktiga att vidta. I de kvantitativa artiklarna 
undersöktes olika grupper av patienter så som turister som behövde vaccinera sig före en 
utlandsresa, patienter med Multiple Skleros, Phlebotomi-patienter och patienter som fick 
kemoterapi. Det handlade bland annat om grupper som på grund av sin sjukdom var tvungna 
att få fler injektioner under sjukdomsförloppet. Det fanns ingen studie som undersökte 
människor med stickrädsla utan särskild sjukdom, och orsaken kan vara att hälso- och 
sjukvårdspersonalen vanligtvis möter vuxna patienter med stickrädsla som lider av en 
sjukdom som kräver insatser av injektionskanyler. Friska människor uppsöker troligen ingen 
sjukvård med undantaget vaccinationer före utlandsresor.  
 
Innehållet i artiklarna var avgörande för indelningen av omvårdnadsåtgärder i 
information/utbildning, stöd, miljö, speciell omvårdnad och läkemedelshantering. Enligt 
VIPS-modellen (Ehnfors, et al., 2000) som presenterar en dokumentationsmodell, finns fler 
sökord med. Eftersom de inte framkom i artiklarna togs dem inte heller upp i resultatet. 
 
I resultatet framkom att flera patienter undvek blodprovstagning, att vaccinera sig och att 
genomgå nödvändiga behandlingar som krävde injektionskanyler. En orsak kunde vara att 
patienten hade någon form av stickrädsla eller blodfobi vilket resulterade i att patienten 
riskerade att försämra sin hälsa (Mawhorter, et al., 2004). Hälso- och sjukvårdspersonalen bör 
därför vara uppmärksam på om någon patient har någon form av stickrädsla eller om 
patienten helt enkelt nonchalerar nödvändiga injektioner respektive vaccinationer. Genom 
utbildning kan hälso- och sjukvårdspersonalen lära sig vilka symtom som patienten uppvisar 
vid stickrädsla och stickfobi. Patienter som nonchalerar behandlingar visar troligtvis inga 
symtom som kännetecknar stickrädsla eller stickfobi.  
 
Vasovagala reaktioner, som exempelvis medvetslöshet, är mer utvecklad hos vuxna patienter 
med stickrädsla än hos vuxna patienter utan stickrädsla (Deacon & Abramowitz, 2006). Det 
kan bli en ond cirkel genom att vara rädd för rädslan, vilket i sin tur leder till rädsla för att 
svimma, för smärta, för injektionssprutor och till sist utveckling av en stickfobi. Symtom som 
blekhet, hypotension, chock, yrsel, svimning och illamående kännetecknar stickfobin, men 
även personer med stickrädsla kan visa dessa symtom. Skillnaden kan vara att patienter med 
stickrädsla ändå uppsöker behandlingar där injektionskanyler är nödvändiga, medan patienter 
med stickfobi undviker sådana situationer helt. En stor risk är när personer som ska ut och 
resa undviker att vaccinera sig vilket kan leda till att sjukdomar sprids över hela världen. 
Tropiska sjukdomar förekommer numera i länder där sjukdomen tidigare var okänd, 
exempelvis malaria som sprids via tropiska insekter som på grund av klimatet inte finns i 
nordiska länder. Vid vaccination är även antalet injektioner av betydelse och därför kan en 
kombinationsvaccination vara en möjlighet för att minska rädslan, men det är inte alltid 
möjligt att kombinera olika vaccin med varandra (Nir, et al., 2003). Dessutom beroende på 
hur starkt stickrädslan eller stickfobin är utpräglad kan det leda till konsekvenser för patienter 
som sträcker sig genom hela livet. Levander, et al. (2006) ansåg att en person med stickfobi 
inte kan bli läkare eller sjuksköterska, men enligt Emerson (1803-1882, citerad av Blume et 
al., 2002) kommer fruktan att dö när du gör det du fruktar. Genom att bearbeta sig själv ökar 
modet, vilket successivt minskar rädslan som i sin tur kan leda till att såväl stickrädsla och 
stickfobi kan övervinnas. Genom enkla metoder kan uppkomsten av symtom reduceras, vilket 
kan minska stickrädsla eller stickfobi. Blodtrycksfall och svimning kan undvikas genom att 
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sjuksköterskan uppmanar patienten att växelvis spänna och slappna av musklerna i 
extremiteter och bröst cirka 20 sekunder intermittent (Ottosson, 2004).  
 
Mawhorter, et al. (2004) menar att upp till 90 procent av vuxna har någon rädsla för 
injektioner. Det behöver inte betyda att de undviker behandlingar utan upplever obehag inför 
momentet. I en studie svarade 14,8 procent att de upplevde nervositet inför en 
blodprovstagning, en vaccination eller bloddonation (Deacon & Abramowitz, 2005). I andra 
studier varierade antalet av vuxna patienter med stickrädsla mellan 5 till 10 procent (Nikunen, 
2007; Ottosson, 2004). Skillnaden beror på om det är nervositet, avsky eller fobi. Det kan 
finnas olikheter mellan stickrädsla och stickfobi, eftersom patienter med stickrädsla inser 
nödvändigheten i behandlingen och ”står ut”. Stickrädslan kan övervinnas genom positiva 
attityder hos hälso- och sjukvårdspersonalen (Nir, et al., 2003) såsom att ta stickrädslan på 
allvar, prata om problemet, visa empati, ha ett lugnt beteende och att inneha en professionell 
hållning. Några patienter kan övervinna sin stickrädsla medan andra utvecklar mer rädsla och 
avsky. Patienter med stickfobi kan få hjälp att acceptera och bearbeta sin fobi genom 
exempelvis kognitiv beteendeterapi (Kettwich, et al., 2007). Om sjuksköterskan får kännedom 
om patientens stickrädsla kan en omvårdnadsåtgärd initieras. Behöver patienten psykologisk 
hjälp med sin stickfobi eller stickrädsla bör behandling insättas. Sjuksköterska, läkare och 
patient kan diskutera vilken åtgärd som är mest lämplig för att minska stickrädslan eller 
stickfobin och därmed öka patientens livskvalitet. 
 
Lokalanestesi används sällan på vuxna men är vanligt förekommande vid smärtlindring hos 
barn. Smärtlindring bör erbjudas oftare till de patienter som är stickrädda eller uttrycker 
obehag för smärta. Effekten av lokalanestesi är bevisad i flera studier (Bamgbade, 2007; 
Buhses, 2006; Mawhorter, et al., 2004) varav EMLA kräm är ett exempel. En negativ effekt 
är att blodkärlen kontraherar, vilket kan leda till att den som ska ta ett blodprov, sätta en PVK 
eller ge en intravenös injektion har svårighet att hitta ett blodkärl. Uppvärmbar dyna dilaterar 
blodkärlen och den kontrahering EMLA kräm orsakat, motverkas samtidigt som 
smärtlindringen kvarstår. Värme minskar även stress och smärta vilket gör det behagligare för 
patienten. På en del sjukhus används vetekuddar som värmekudde, men ur hygienisk 
synpunkt finns det en smittrisk och därför bör gelfyllda plastkuddar användas, exempelvis 
Thermocare (Viroderm, 2008), som enkelt kan desinficeras efter varje användning. 
 
En annan omvårdnadsåtgärd är att använda mönstrade injektionssprutor, butterfly-kanyler och 
infusionspåsar för att minska stickrädslan (Kettwich, et al., 2007), eftersom hjärnan då 
fokuserar på mönstret istället för på rädsla och smärta. Det ger intryck av att vara en bra 
åtgärd för att reducera stress eftersom patienten slappnar av och bör därför användas i större 
utsträckning hos patienter med stickrädsla och stickfobi. Enligt hälso- och sjukvårdspersonal i 
södra Sverige används inte stressreducerande hjälpmedel på vare sig vuxna patienter eller på 
barn. Eftersom studien med stressreducerande hjälpmedel visade att stickrädslan minskar vid 
användandet av dessa hjälpmedel vore det bra om de introducerades i Sverige. Andra metoder 
att få patienten att fokusera på något annat kan vara att föra en konversation med patienten om 
allmänna saker eller att uppmana patienten att titta på någon bild i rummet eller ut genom 
fönstret. 
 
I studien med den gravida kvinnan planerades omvårdnaden tillsammans med henne och 
blodprovstagningar genomfördes direkt på sjuksköterskeexpeditionen istället för på 
laboratoriet (Searing, et al., 2006). Ett laboratoriebesök kan upplevas med skräck som orsakas 
av rädsla för smärta, injektionskanylen, blod eller den ”vita rocken” (Nikunen, 2007). 
Laboratoriemiljön kan förstärka stickrädslan eller stickfobin genom den sterila atmosfären 
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och den typiska lukten av desinfektionsmedel. En del blodprovstagningar, olika injektioner 
eller vaccinationer kan genomföras i ett annat rum där miljön är vardagligare än på ett 
laboratorie. Tavlor, gardiner, blommor, färg och annan inredning kan underlätta för patienten. 
Dessutom har under de senare åren personal på flera sjukhus och vårdhem blivit medvetna om 
att den ”vita rocken” kan vara skrämmande för patienter och därför används färggladare 
arbetskläder. 
 
Sjuksköterskans uppgift är enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) att 
informera och undervisa patienter. Searing, et al. (2006) menar att undervisning, information 
och gemensam planering mellan sjuksköterska och patient bidrar till att minska stickrädslan. 
Stickrädsla bör dokumenteras redan i samband med ankomstsamtalet och varje patient bör 
tillfrågas om hur de upplever blodprovstagning och/eller injektioner. Genom dokumentation 
om stickrädslan kan hela hälso- och sjukvårdspersonalen bli medveten om den och ha en 
positiv attityd i mötet med patienten. På ett flerbäddsrum kan blodprovstagning genomföras 
på de patienter som är stickrädda först, eftersom det kan öka stressen att ligga och vänta på sin 
tur. Det är också viktigt att dra för skärmar eller draperier med hänsyn till vuxna patienter 
med stickrädsla. 
 
Är inte sjuksköterskan medveten om patientens stickrädsla eller inte har lärt sig att 
uppmärksamma patientens symtom kan stickrädslan förstärkas och bli ett ännu större problem 
än tidigare.  

Konklusion 
 
Stickrädsla är vanligt förekommande hos vuxna och för att reducera rädslan samt underlätta 
för den enskilde kan flera omvårdnadsåtgärder vidtas. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör ta 
stickrädslan på allvar genom att visa empati och att inge trygghet. Patientens upplevelse i 
samband med exempelvis injektioner och blodprovstagningar kan medföra att stickrädslan 
eller stickfobin antingen ökar eller minskar. Information till patienten kan bidra till en 
förtroendefull relation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Andra 
omvårdnadsåtgärder som kan användas är lokalanestesi, lugnande läkemedel samt 
stressreducerande butterfly-nålar, injektionssprutor och infusionspåsar. En ökad kunskap och 
medvetenhet, hos såväl patient som hälso- och sjukvårdspersonal, om stickrädsla eller 
stickfobi leder till en bättre vård för de drabbade. 

Implikation  
 
Information och undervisning för hälso- och sjukvårdspersonal kan vara till hjälp i samband 
med kvalitetssäkring i sjukvården, eftersom det leder till en ökad medvetenhet om att 
stickrädsla är vanligt förekommande även hos vuxna. En standardvårdplan omfattande olika 
omvårdnadsåtgärder bör utvecklas för ett professionellt omhändertagande av patienter med 
stickrädsla. Informationsmaterial om stickrädsla och åtgärder som kan vidtas borde finnas i 
väntrummen på sjukhus och vårdcentraler, så att patienter vet att möjlighet finns att få hjälp. 
 
Det vore intressant och av stor vikt att fördjupa sig i hur vuxna upplever sin stickrädsla 
eftersom forskning visar att de är en bortglömd grupp inom sjukvården. Eftersom stickrädsla 
är en subjektiv upplevelse är det svårt att generalisera och det finns endast några fallstudier. 
Det behövs fler kvalitativa intervjustudier med syfte att undersöka stickrädslan ur ett 
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patientperspektiv. Det gäller såväl patienter på mottagningar och laboratorier som på 
enkelrum och flerbäddsrum på sjukhus. 
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många patienter med MS, 
men det går att hantera 
med hjälp av olika 
metoder som UCSF har 
utvecklat.  

Evidensgrad 
III 

USA 
2006 

Deacon, B., 
Abramowitz, J. 

Fear of needles and 
vasovagal reactions  
among phlebotomy patients 
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leder till rädd för att 
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Wong, C.S. & 
Bankhurst, A.D. 
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Sibbitt, W.L., 
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Palmer, 
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Patients with needle phobia? 
Try stress-reducing medical 
devices. 
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kontrollerad studie, 
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och patientens 
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Butterfly-kanyler och 
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färgad design samt 
mönstrade infusionspåsar 
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stickrädsla. Patienterna 
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behandla sin stickfobi 
med kognitiv behandling, 
distraktion, meditation 
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olika resultat. Forskare 
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C.D., Jones, J.S. & 
Lakin, M.L. 

Use of a visual analog scale 
to access pain of injection 
with intravernous injection 
therapy 

Smärtupplevelsen av en 
intracavernosal injektion vid 
erektiva dysfunktion 

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie, 
59 deltagare i 
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till december 2003 

Studien belyste 
smärtupplevelsen av en 
intracavernosal injektion 
vid erektiva dysfunktion. 
Deltagarna i studien 
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smärtupplevelsen av en 
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Mawhorter, S., 
Daugherty, L., 
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Quickly and Effectively 
Reduces Vaccine-associated 
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stickrädsla 
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randomiserad 
kontrollerad studie 
med 185 deltagare. 
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befolkningen har 
någon form av 
stickrädsla 

Användning av krämen 
Fluori-Methane (F-M) 
gjordes i jämförelse med 
ingen bedövningskräm 
alls. Studien visar att 
EMLA kräm och F-M ger 
samma effekt på 
smärtlindring. Patienter 
med bedövning hade en 
omedelbar smärt 
reducering och oron 
minskade. Fluori-
Methane är lämplig för att 
minska stickrädsla 

Evidensgrad 
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Sabo, E. & 
Potasman, I. 

Fear of injections in young 
adults: prevalence and 
associations 

Undersökning av 
frekvens,associationer och 
struktur av ångestframkallande 
faktorer hos turister 

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie, 
Undersökningen av 
400 turister visade 
att 21,7 % av 
deltagaren i studien 
var stickrädda, 
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hade en uttalad fobi 
mot vaccinationen 

Ett empatiskt 
förhållningssätt av hälso- 
och sjukvårdspersonalen 
bidrar till att minska 
stickrädslan och 
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injektionen. Att använda 
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Searing, K., 
Baukus, M., Stark, 
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& Rudell, B. 

Needle Phobia During 
Pregnancy 

Kartläggning hur en gravid 
kvinna med stickrädsla 
upplever undersökningar före, 
under och efter förlossningen. 

Kvalitativ 
fallrapport av en 
gravid kvinna 
 
 

Stickrädslan kan vara ett 
stort problem för en 
gravid kvinna. Labbtest, 
blodprov, intravenöst 
läkemedel och 
smärtlindring genom 
epiduralkateter kräver 
injektionskanyler under 
hela graviditeten. Hälso- 
och sjukvårdspersonalens 
empatiförmåga och ett 
förtroendefullt 
förhållningssätt 
underlättar för en gravid 
kvinna med stickrädsla. 
Vikten av informationen 
till kvinnan och ett aktivt 
deltagande av gravida 
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stickrädslan minskas och 
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