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Sammanfattning 

Bakgrund: Medicinska procedurer vilka innefattar nålar är något som många 

individer känner oro och rädsla inför. Detta förekommer hos 10% av befolkningen 

och har fått namnet stickrädsla. För vuxna stickrädda finns inga specifika 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterska att ta stöd av eller använda. Avsaknad av rätt 

bemötande av dessa patienter som ofta bär på traumatiska upplevelser från 

barndomen har lett till ett undvikande av vården. Lidande valdes som teoretisk 

referensram. Syfte: Att undersöka sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska 

rädsla och obehag hos den vuxna stickrädda patienten. Metod: Föreliggande studie är 

en systematisk litteraturstudie som baserades på tolv vetenskapliga artiklar, sju 

kvalitativa och fem kvantitativa. Artiklarna granskades och analyserades vilket 

resulterade i fem kategorier. ”Sjuksköterskan kan tillmötesgå och lyssna på 

patienten”, ”Sjuksköterskan kan informera patienten”, ”Sjuksköterskan kan anpassa 

tillvägagångssättet vid nålprocedurer”, ”Sjuksköterskan kan anpassa nålar och 

sprutor” och ”Sjuksköterskan kan avleda och distrahera patienten”. Resultat: En rad 

olika åtgärder har belysts i resultatet som sjuksköterskan kan använda sig av. Bland 

annat har distrahering i olika former förekommit, muskelspänning tekniker och 

patientens information och berättelse har visat en god effekt på minskad rädsla och 

obehag. Slutsats: Kunskap om åtgärder som finns bör appliceras tillsammans med 

patienten  i större utsträckning för att minska lidandet. Att som sjuksköterska kunna 

bemöta och åtgärda rädsla och obehag vid stickrädsla är av stor vikt eftersom 

problemet är frekvent förekommande inom hälso och sjukvården. Patientens 

stickrädsla bör bekräftas och tas på allvar eftersom bakomliggande orsak är okänd vid 

första mötet med patienten. 
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1 Inledning 

 

Som blivande sjuksköterskor kommer vi att stöta på patienter med mer eller mindre 

rädsla och upplevelse av obehag när vi kommer med vår stickvagn. Nålstick är ett 

frekvent förekommande moment i sjukvården och dagligen kommer vi att utföra 

provtagningar, injektioner eller inläggning av perifera venkatetrar. Sannolikheten att det 

medför rädsla och obehag är stor, vissa patienter kanske reagerar kraftigare än andra. 

Att kunna hantera denna reaktion som uppstår hos patienten resulterar i att 

sjuksköterskan ger patienten bra omvårdnad. 

 

“Vi har säkert setts någon gång. Jag brukar sitta i väntrummet med huvudet mellan 

benen, om jag mot förmodan skulle ha tagit mig dit. Ni tycker kanske att jag sjåpar 

mig, att jag borde förstå att stickandet är för mitt eget bästa. Ni känner er säkert, 

med all rätt, stressade när jag ser likblek ut, har en puls på 180 och kärlen bara drar 

ihop sig. Några av er tycker kanske att Emla-kräm bara tar en massa extra tid, ett 

litet stick går ju så fort ändå! Människor i dag tål ju knappt någon smärta alls. Ju 

mindre jag ser, ju mindre det luktar sjukhus, ju mindre det känns, desto bättre för 

mig. Så snälla ni, när vi träffas, säg inget om myggstick. Man känner sig så 

missförstådd. Låt oss hitta lösningar tillsammans i stället. Acceptera att vi människor 

har svårt för olika saker.” 

Sara Klevmar 

Ur ”Från en stickrädd till er som sticker”                                                                    

Vårdfokus, 2007 (12) 

 

Intresset för ämnet väcktes i en diskussion mellan författarna. Det skulle vara ett 

problem i vården samt vara inriktat mot grundutbildade sjuksköterskor. Ett fenomen 

sjuksköterskan möter dagligen och som kan vara ett problem, är stickrädsla och 

obehaget som stöts på då olika nålprocedurer ska utföras. 
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2 Bakgrund 

2.1 Förekomst av stickrädsla 

World Health Organizationen (2016) uppger att hela 16 miljader injektioner sker i 

världen varje år. Hamilton (1995) menar att hela 10 % av den vuxna befolkningen i 

världen upplever någon form av stickrädsla, vilket kan medföra att denna patientgrupp 

undviker sjukvård som i sin tur kan påverka deras hälsa negativt. Jenkins (2014) 

beskriver att per definition är förekomsten av stickrädsla svårt att avgöra då dessa 

personer ofta undviker sjukvården. Uppskattningsvis har mellan 3,5-10 % av världens 

befolkning stickrädsla fast mörkertalet kan dock vara större. Stickrädsla i vuxen ålder 

kan resultera i att människor inte uppsöker vård, utan undviker all vårdkontakt och i 

slutändan även nekar livsavgörande insatser på grund utav sin stickrädsla. 

 

2.2 Rädsla och fobi  

Rädsla utgör en reaktion på ett hot. Hotet är riktat mot personens välbefinnande eller 

existens. Rädslan kan komma både utifrån och inifrån den egna kroppen, exempelvis 

vid stark smärta som personen själv tolkar och känner en rädsla inför. Vid rädsla 

visas ofta fysiologiska symptom där det autonoma nervsystemet aktiveras, det kan 

visa sig genom att musklerna spänns, kroppsdelar kan darra, skaka eller kännas helt 

kraftlösa (Öhman, 1994). Även symtom som hjärtklappning, svettningar, andnöd, 

yrsel, varma och kalla vallningar uppstår (Larsson & Wisung, 2005). Handlingarna 

som uppstår vid rädsla är inriktade på kamp eller flykt och längtan efter flykt är 

mycket stark. Flyktimpulsen kan också vändas till en attack och förtvivlad kamp för 

livet vid vissa omständigheter. Ett annat sätt är total handlingsförlamning, personen 

reagerar inte alls. Det finns alltså minst tre olika vis att reagera på vid stark rädsla 

(Öhman, 1994).  

 

Ordet fobi härstammar från det grekiska ordet phobos som betyder rädsla och fruktan. 

Det som kännetecknar att det är just en fobi är då personen börjar att undvika platser 

där fobin förekommer eller kan tänkas förekomma (Larsson & Wisung, 2005). När en 

person konfronteras med den utlösande faktorn vid fobi stiger pulsen exempelvis vid 

flygrädsla och social fobi. Vid stick och blodfobi blir det motsatt effekt, då sjunker 

pulsen. Det kan leda till att patienten svimmar, vilket är en väldigt viktig faktor att ta 

hänsyn till som provtagare (Ottosson & Ottosson, 2007). Patienten svimmar på grund 
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av att hjärnan feltolkar det den ser, i detta fall sprutan och blodet. Hjärnan tolkar det 

som en skada på kroppen och sänker blodtrycket för att minimera blodförlusten som 

antas (Larsson & Wisung, 2005).  

 

Cook (2016) menar att venprovtagning är associerat med obehag, smärta och en slags 

gripande känsla. För det mesta accepterar patienterna detta, ibland även med en 

nonchalans. En del patienter är mer känsliga med en högre nivå av rädsla och oro 

inför provtagningar. Ofta får de möta sin rädsla i tårar, spänning, och olika 

förhandlingstekniker för att slippa helt eller ta till åtgärder som gör att sticket kan 

genomföras. Vissa undviker nödvändiga nålprocedurer helt på grund av deras kraftiga 

rädsla för nålen och rädsla över att tappa kontrollen. Problemet kan ses utifrån flera 

perspektiv, patienten, sjuksköterskan och samhället. Patienten kan känna skam eller 

misslyckande kring rädsla som inte räknas som normal. Mötet med den stickrädda 

patienten kan präglas av stressiga arbetsförhållanden som minskar sjuksköterskans 

professionella bemötande och möjlighet att ta patienten på allvar. Människor som 

lider av stickrädsla kan drabbas hårt av epidemier då de inte vågar vaccinera sig och 

en del vägrar att ta emot bestämda vaccinationer. År 2013 rapporterades mindre 

epidemier av mässling och kikhosta i USA på grund av detta. 

 

2.3 Smärta och obehag                                                                     

IASP (1979) har fastställt en definition av smärta. Smärta är en obehaglig sensorisk 

och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av 

sådan skada. Enligt Brattberg (1995) är smärta subjektiv och kan förekomma även i 

frånvaro av vävnadsskada. Brydolf (2016) förklarar smärta som ett ihållande problem 

eller en snabbt övergående känsla. Oro, stress och ångest kan förvärra 

smärtsensationen och varaktigheten av smärtan. Smärta är en varningssignal som 

väcker oro och handling exempelvis vid provtagning. Enligt Caverius och Ljungman 

(2014) borde förebyggande och lindring av smärta vara en mänsklig rättighet 

oberoende av ålder, sociala förhållanden, kön, religion och etniskt ursprung. Därav är 

det grundläggande skälet till att minimera smärta humanitärt. Enander (2012) 

beskriver att vid provtagning kan både smärta och obehag uppkomma som upplevs i 

olika grad av olika patienter. MESH (2016) förklarar ordet hyperalgesi som innebär 

att patienten känner en större smärtupplevelse då skador på vävnad, nerver eller 
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nociceptorer kan förekomma. Cook (2016) menar att patienter med hyperalgesi räds 

mer av beröringen än av nålen, de uppfattar smärtkänslan som outhärdlig och har 

svårt att genomlida denna. Dessa patienter hjälps framgångsrikt med 

bedövningskräm. 

 

2.4 Nålprocedurer 

Enander (2012) förklarar att blodprover är frekvent utfört på alla slags mottagningar, 

vårdcentraler, avdelningar och laboratorier. Det kan göras utav biomedicinska 

analytiker, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Skov-Poulsen (2015) menar 

att sjuksköterskan ansvarar för korrekt identifiering av patientens identitet i samband 

med provtagning. Enander (2012) menar att provtagningen som ska utföras kan kräva 

olika slags utrustning och tillvägagångssätt beroende på vilket sätt provet tas, 

antingen kapillärt, venöst eller arteriellt. Björkman och Karlsson (2008) beskriver de 

olika procedurerna som innefattar nålar, perifer venkateter, picc-line, 

subkutanvenport och venprovtagning. Intravenös, subkutan, intramuskulär och 

intradermal injektion innefattar också nålar. Insättning  av perifer venkateter (pvk) 

kan upplevas smärtsamt då vissa områden på kroppen är mer känsliga än andra. En 

tunnare storlek på venkatetern medför mindre smärta i samband med inläggning. 

Ibland måste en grövre pvk sättas, då större mängder infusion eller läkemedel ska 

administreras. Sjuksköterskan bör eftersträva att sätta minsta möjliga perifera 

venkateter för vårdtillfället för att inte tillfoga patienten mer smärta än nödvändigt. 

Skov-Poulsen (2015) menar om patienten tycker att provtagning är smärtsamt kan 

bedövningskräm eller bedövningsplåster användas för lokalbedövning av huden. 

Samtala med patienten under provtagningen, för att avleda rädsla och minska risken 

för svimning. 
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2.5 Orsaker till stickrädsla 

Lynn (2010) beskriver att bli fasthållen som barn vid en vårdande eller en 

sticksituation, ökar risken att som vuxen lida utav stickrädsla. Hamilton (1995) talar 

om att 50% av de som är nålrädda har en ärvd vasovagal reflex. Nekande till rädsla 

kan göras av många av dessa patienter trots att EKG visar både förändringar i 

blodtryck och hjärtfrekvens när de konfronterar en nål. Stimulin som sker i denna 

rädsla orsakar dilatation i benens vener vilket ökar sannolikheten för att svimma. 

Forskning har visat att nålfobi  kan vara inlärt. Både vasovagal reflex och nålfobi 

tenderar att följa ett spår i familjen. Tillsammans med den inlärda komponenten finns 

det även forskning gjord som visar att nålrädsla kan uppkomma eller öka i graden vid 

erfarna negativa erfarenheter inom sjukvården. Vilket kan tillfogats redan vid 

barndomsår, därefter har rädslan förstärkts av minnen för att sedan börja förknippas 

med allt som hörde nålen till exempelvis, medicintekniska produkter, vita rockar, 

läkare, sjuksköterskor och undersökningsrum. En associerad rädsla börjar nästan 

alltid med en dålig upplevelse eller erfarenhet av sjukvården. Utvecklingen av rädsla 

eller nålfobi har visat sig starta med en medelålder på åtta år (Sokolowski, 

Giovannitti & Boynes, 2010; Hamilton, 1995). Cook (2016) talar om en resistiv 

rädsla som 20% av alla som är nålrädda har  och innebär mycket mer än bara rädsla 

för nålen. Dessa patienter har oftast genomgått en traumatisk upplevelse med nålar 

och blivit återhållna eller hotade. Denna rädsla medför en kraftig ångestkänsla för att 

bli fråntagen sin kontroll och möjligheter. 

 

2.6 Sjuksköterskans ansvar och omvårdnadsåtgärder  

Enligt Alvsvåg (2012) handlar omvårdnad om att använda sin proffessionella 

bedömningsförmåga och att handla för den andras bästa samt att förstå situationen. 

Sjuksköterskans ansvar och möjligheter för att främja patientens hälsa beskrevs redan 

år 1860 av Florence Nightingale. Hon beskrev redan då omvårdnadsåtgärder som att 

vädra rummet från dålig lukt, främja sovmiljön, att ge mat och dryck samt minimera 

oljud (Nightingale, 2007). Omvårdnadsåtgärder ska enligt Björvell och Thorell- 

Ekstrand (2009) syfta till att bevara, återställa och stärka hälsa, förebygga ohälsa, 

sjukdom och komplikationer, minska lidande och ge ett optimalt välbefinnande, samt 

främja en värdig död. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) har 
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sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. Främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskans professionella 

omvårdnadsansvar är i första hand riktat till människor med behov av vård. 

Vårdarbetet bör främja en miljö där lika omvårdnad ges till alla där respekt för 

mänskliga rättigheter, värderingar, sexuell läggning, social status, handikapp, 

etnicitet, kön och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten 

respekteras. Sjuksköterskan ansvarar också för att patienter och enskilda personer får 

korrekt, tillräcklig och lämplig information på anpassat vis som grund för samtycke 

till vård och behandling. I patientlagen (SFS 2014:821) nämns samtycket som en 

grundpelare för hälso och sjukvården, där ingen hälso och sjukvård får ges utan ett 

skriftligt eller muntligt medgivande från patienten. Detta är av betydelse då hälso och 

sjukvården ska sträva efter ett genomförande och utformande av vården i samråd med 

patienten. Vårdpersonal ansvarar över att patientens behov av kontinuitet, trygghet 

och säkerhet tillgodoses. 

 

Berg (2014) beskriver vikten av att sjuksköterskan försöker förstå patienten som en 

unik individ och dess unika behov av vård. Sjuksköterskan bör använda sina sinnen, 

erfarenheter och kunskaper när de försöker förstå patienten. När en sjuksköterska 

visar att den lyssnar på patientens berättelse möjliggör det att patienten känner sig 

bekräftad, vilket i sin tur skapar trygghet. Finnström (2014) menar att 

sjuksköterskeyrket är ett yrke med hög komplexitet. En professionell sjuksköterska 

bör visa kunskap, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och 

förhållningssätt som är relevant för att utöva yrket på ett sätt som leder till god och 

patientsäker omvårdnad. Som sjuksköterska krävs det att du ska kunna utföra 

komplicerade medicintekniska åtgärder, samtidigt samtala med patienten och förklara 

vad det är du gör på ett sätt som patienten förstår. Begreppet professionell betyder att 

yrket utförs på ett fackmannamässigt godtagbart sätt. 

 

2.7 Trygghet  

Dahlberg och Segesten (2010) definierar trygghet som ett viktigt fenomen och uppnås 

när hälsa och välbefinnande säkerställts. I hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 
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anses trygghet som ett behov som ska bli tillgodosett i vården och den enskilda 

behandlingen. Vidare kan trygghet enligt Dahlberg och Segesten (2010) ha olika 

meningar och innebörd för alla människor. Begreppet trygghet är även starkt kopplat 

till den yttre och inre miljön men även känslan av mening och sammanhang. 

Trygghet kan beskrivas tillsammans med hopp om framtiden, att leva med någon, få 

stöd, hjälp samt att få kontroll över sin kropp. Att tro på sjukvårdens kompetens och 

behandling kan även ge känsla av trygghet. Otrygghet kan innebära att som patient 

leva med en känsla av hot, ensamhet och rädsla för att tappa kontrollen över kroppen 

och dess funktioner. Tappa tron för sjukvården och behandling och den egna 

medicineringen. Fagerström (2012) menar att när trygghet och autonomi upplevs av 

patienten kan livskraft återfås. När sjuksköterskan vårdar utifrån kunskapen om 

patientens livsvärld och högsta önskan möjliggörs ett stärkande av patientens 

värdighet och självtillit. Ylikangas (2012) menar att miljön spelar en viktig roll för 

patientens känsla och upplevelse av trygghet. Den kan bidra till både trygghet och 

otrygghet. 

 

2.8 Teoretisk referensram- Lidande 

Författarna har valt att använda lidande som teoretisk referensram i denna 

litteraturstudie då stickrädsla och dess innebörder skapar ett vårdlidande. När den 

vuxna patienten är stickrädd och hamnar i ett underläge i en vårdsituation, 

exempelvis vid provtagning skapas ett vårdlidande. Patienten kan då uppleva 

maktlöshet och är beroende utav sjuksköterskans välvilja. Lida definieras av Svenska 

akademiens ordbok (2016) att befinna sig i ett tillstånd som är kännetecknat av 

smärta och att utstå plågor. Eriksson (2015) menar att lida innebär en kamp, ständig 

oro, ångest och rädsla. Alla människor lider någon gång i livet dock av olika ting och 

olika mycket, att lida är ovärdigt för människan. Begreppet den lidande är 

ursprungsbetydelsen till begreppet patient, den som tåligt står ut och uthärdar. Ofta är 

det människor som orsakar varandra lidande och detta sker ofta helt omedvetet. Ifall 

patientens lidande inte bekräftas innebär det att ännu mera lidande orsakas. Det finns 

situationer som orsakar patienten skam och förnedring i samband med åtgärder och 

behandling och att hela sjukvårdssystemet kan inge en känsla av skam, skuld och 

förnedring. Oftast kan detta lidande orsakas omedvetet av vårdaren, då bristen på 
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kunskap kring det mänskliga lidandet glöms då reflektion kring mötet missas. Att 

möta en lidande människa och att ta del av lidandet kräver stor precision, då det bör 

göras på förutsättningslösa grunder med fokus på att möta den enskilda individen. 

Lidandet för människan kan endast bekräftas när det delas med någon. Den lidande 

människan är som patient idag många gånger ett oskyldigt offer för vården. Ifall 

patientens lidande inte bekräftas innebär det att ännu mera lidande orsakas. Att inte 

bli tagen på allvar upplevs som en ifrågasättning av identiteten och möjligheten till att 

få visa sin identitet blivit fråntagen, vilket skapar ett lidande. Detta är i sjukvården ett 

onödigt lidande som inte bör finnas, då det är tillfogat av sjukvården. Dahlberg och 

Segesten (2010) talar om att en central innebörd av vårdlidande är maktlöshet. Det 

förekommer ett beroende i vårdrelationen då patienten är mer sårbar och utsatt när 

hälsan är sämre vilket placerar patienten i ett underläge. Patienten är beroende av 

sjuksköterskans välvilja och förmåga att göra gott. Sjuksköterskan bör alltid möta 

patienten som en unik person med egna levda erfarenheter. Små pratstunder och att 

tillmötesgå patientens önskan och behov betyder mycket för patienten. Att bli nekad 

samtal eller behov kan innebära att vården inte engagerar sig i den lidande patienten. 

Patienten blir sårad och kan få känslan av att vara nedvärderad, bli osäker, känna sig i 

vägen. Ett förnekande av det personliga lidandet skapar osäkerhet, otrygghet, 

maktlöshet och ett utanförskap hos patienten. Vid detta förnekande blir patienten 

fråntagen möjligheten till att påverka sin hälsoprocess, speciellt då patienten i vissa 

tillstånd inte klara av att hävda sig själva. Trots höga ambitioner att ge god vård och 

erbjuda vårdande möten, kan vården ändå bli misslyckad. Sjuksköterskan orkar inte 

alltid ge bästa vården till alla, då den mänskliga faktorn inte kan undvikas. 

Konsekvenserna drabbar patienten och leder ofta till ett lidande. Svårigheter med att 

åstadkomma ett gott vårdande kan uppstå när en patients lidande inte är tydligt uttalat 

eller när lidandet finns i ett sammanhang som väcker människors och vårdarens olust 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

3 Problemformulering   

Blodprovstagningar, injektioner och undersökningar där nålar av olika slag 

förekommer frekvent i dagens hälso-sjukvård kan skapa problem för stickrädda 

patienter. Eftersom sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsa och minska lidandet 

är det av stor vikt att sjuksköterskan besitter kunskap om hur vuxna stickrädda 
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patienter ska bemötas. Sjuksköterskor bör sträva efter ett bättre handhavande med 

dessa patienter, för att förstå hur deras möte med vården och nålen känns då 

stickrädsla är ett faktum. Detta är ett stort problem då inga tydliga 

omvårdnadsåtgärder eller riktlinjer för hur sjuksköterskan ska bemöta rädsla och 

obehag hos vuxna patienter som lider av stickrädsla finns.  

 

4 Syfte  

Undersöka sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla och obehag hos 

vuxna stickrädda patienter. 

 

5 Metod 

Arbetet är utformat som en systematisk litteraturstudie. För att sammanställa aktuell 

forskning inom ämnet och besvara syftet. Har vi valt att söka artiklar systematiskt, 

kritiskt granska och analysera dem för att sedan få ett resultat genom 

sammanställning av den framkomna aktuella forskningen. En litteraturstudie bygger 

på tidigare gjorda studier av empirisk karaktär. Efter att frågeställning är utformad 

startar den systematiska litteratursökningen med hjälp av identifierade sökord. 

Artiklar som väljs vid systematisk litteratursökning ska sedan genomgå 

kvalitetsgranskning och analys (Friberg, 2012).  

 

5.1 Inklusions och exklusionskriterier  

I den systematiska litteratursökningen avgränsades sökningen med hjälp av 

inklusions och exklusionskriterier. Artiklar inkluderades som var vetenskapliga med 

kvalitativ och kvantitativ ansats, engelskt språk, peer reviewed, publicerade från 2006 

och framåt för att inkludera den senaste och mest aktuella forskningen inom ämnet. 

Män och kvinnor över 18 år inkluderades. Samtliga artiklar inkluderas utan 

avgränsning till fulltext eller abstrakt tillgängligt. 
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5.2 Sökningsförfarande  

Den systematiska sökningen har gjorts i tre olika databaser. Cinahl, PubMed och PsycInfo 

som enligt Forsberg och Wengström (2008) är relevanta databaser för omvårdnadsforskning. 

Ovan nämnda rekommenderar kontakt med en universitetsbibliotekarie för att få hjälp och 

råd med utformning av sökning och sökord inför den systematiska litteratursökningen 

eftersom de har aktuell information kring de olika databaserna, vilket författarna gjorde. I 

databasen PubMed finns det bred information kring medicin och omvårdnad, sökningen 

avgränsades till årtalen 2006-2016, samt engelska språket. Cinahl är en databas som är bred 

inom omvårdnadsforskning vilket är relevant för vårt syfte, där avgränsades sökningen till 

peer review, årtal 2006-2016, samt engelska språket. PsycInfo är en bred databas som täcker 

forskning som är inriktad på psykologi inom medicin, omvårdnad och andra närliggande 

områden. Sökningen avgränsades till peer reviewed, årtal 2006-2016, samt engelska språket. 

Inledande sökord blev nurs* och needle*, för att avgränsa sökningen utefter vårt syfte 

användes ytterligare sökord som sedan kombinerades. Sökningarna genererade i fler träffar 

och mer användbart material att arbeta med. Sökningarna har gjorts mellan 161102-161108 i 

de olika databaserna. 

 

Sökord som använts i databasen Cinahl är ämnesordet venipuncture [MH], följt av fritext 

orden nurs* , management samt fritext fraserna needle phobia samt needle phobia or fear of 

injection. Sökningen som gjordes i Cinahl består av tre kombinationer, den första var needle 

phobia or fear of injection NOT children. Den andra kombinationen var nurs* AND 

venipuncture [MH] och den tredje kombinationen var needle phobia AND management. 

Sökord som använts i databasen Pub Med är fritext, fear, needle*, treatment. Kombinationen 

som gjordes i Pub Med var fear AND needle* AND treatment. 

I databasen PsycInfo användes fritextord som car*, needle, fear. Dessa kombinerades till 

sökningen car* AND needle AND fear.  

Fullständiga databassökningar finns i bilaga 1. 

 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver de booleska operatorerna AND, OR och NOT 

som kombinerar de olika sökorden. AND hittar referenser som innehåller både a och b, 

kombinationen används för att begränsa sökningen och ge ett snävare resultat. OR hittar 

referenser som innehåller a eller b, denna kombination ger ett bredare och mer vidgat resultat. 

NOT hittar referenser som innehåller a men inte b, kombinationen används för att begränsa 

sökningen. Trunkering är ett sätt att bredda sökningen eftersom alla böjelser av ordet som 
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valts att trunkera framkommer (Friberg, 2012). Trunkering och fritext användes eftersom 

sökningar med ämnesord, MESH - termer, Thesaurus och Cinahl headings resulterade i färre 

träffar. 

 

5.3 Urval 

Vid databassökningens olika kombinationer av sökord lästes alla titlar igenom. Därefter lästes 

abstrakt för de titlar som författarna fann relevanta för ämnet. Artiklar som handlade om ämnet 

skummades därefter igenom i fulltext för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll vilket 

enligt Friberg (2012) kallas för ett helikopterperspektiv. Artiklar som inte svarade på syftet 

valdes bort efter abstrakt eller fulltext läsning. Femton artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning 

efter genomläsning.   

 

5.4 Kvalitetsgranskning  

För att bedöma artiklarnas kvalitet användes Willman och Stoltz (2002) granskningsmallar, 

(se bilaga 3). De två granskningsmallarna var anpassade för kvantitativa respektive 

kvalitativa studier. Den kvantitativa granskningsmallen innehöll femton frågor rörande 

artiklarnas uppbyggnad. Artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån mallen att vara dålig, medel 

eller av bra kvalite. Den kvalitativa granskningsmallen innehöll tolv frågor rörande 

artiklarnas uppbyggnad. Likadant bedömdes kvaliteten på artiklarna utifrån mallen att vara 

dålig, medel eller av bra kvalitet. Totalt kvalitetsgranskades femton stycken artiklar, tre 

stycken exkluderades efter kvalitetsgranskningen då de inte svarade på syftet. De tolv 

artiklarna som kvarstod efter  kvalitetsgranskningen bestod av sju kvalitativa och fem 

kvantitativa artiklar som utgör studiens resultat. Översikt över artiklarna finns i 

artikelmatrisen (bilaga 2). 

 

5.5 Analys  

En innehållsanalys grundas i att forskarna systematiskt och stegvist klassificerar data 

för att enkelt kunna identifiera mönster och teman, med mål att nå beskrivning och 

kvantifiering av specifika fenomen. Olika metoder för innehållsanalys kan användas 

för att på ett systematiskt sätt kunna analysera data och identifiera mönster. Latent 

innehållsanalys innebär att identifiering av meningsbärande enheter görs, kodning av 

kategorier, identifiering av centrala teman samt utveckling av teorier eller modeller. 

Analysen av artiklarna genomfördes till en början med individuell inläsning av 

artiklarna för att sedan diskutera artiklarna och dess innehåll gemensamt. De 
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kvantitativa artiklarna omvandlades till text för att lättare kunna analyseras 

tillsammans med de kvalitativa artiklarna vilket beskrivs av (Polit & Beck, 2014). En 

sammanställning av artiklarnas resultat med relevant information som svarade på 

litteraturstudiens syfte lyftes ur och bearbetades genom identifiering av 

meningsbärande enheter som sedan översattes. Meningsenheternas innehåll 

kondenserades och koder skapades som tilldelades olika färger. Detta för att 

underlätta för författarna att skapa kategorier. Utefter kodernas olika innehåll 

skapades lämpliga kategorier. Se exempel i tabell ett på analysarbetet. 

Analysförfarandet inspirerades av Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning. 

 

 

Tabell:1 Exempel på analysarbetet 

  Textenhet    Översättning Kondenserad 

    enhet 

        Kod     Kategori 

Respondents 

commented 

that, in most 

cases, 

visualiation was 

the only 

therapeutic 

option avaliable 

to them and, 

moreover, that 

it was also the 

only option 

avaliable to 

their clients 

who might at 

times, through 

desperation, 

even investigate 

it themselves 

 

Respondenterna 

kommenterade 

att i de flesta 

fallen, 

visualisering var 

det enda 

terapeutiska 

valet tillgängligt 

för de och 

dessutom var 

det också det 

enda valet 

tillgängigt för 

deras klienter 

som i vissa 

stunder trots 

desperation 

även undersökte 

det själva. 

Visualiseing är 

tillgängligt både 

för patient och 

provtagare.  

Visualisering     Avleda 

och 

distrahera 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden  

All forskning ska ha ett etiskt förhållningssätt, men forskning på grundläggande nivå 

behöver inte genomgå etisk prövning. Studier som ligger till grund för författarnas 

resultat har genomgått kvalitetsgranskning samt forskningsetiska överväganden eller 



 

 

 

15 

etisk prövning. Tidigare erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning eller arbete 

kring stickrädsla kan skapat förförståelse kring ämnet hos författarna. Eventuell 

förförståelse och tidigare kunskap eller erfarenhet diskuterades vid val av ämne. 

Diskussion kring tidigare erfarenheter uppstod vid genomläsning av artiklar, en del 

fenomen var igenkända för författarna andra var okända. Förvrängning av litteratur 

undveks då författarna är medvetna om varandras förförståelse. 

 

7 Resultat 

Den systematiska litteraturstudien baserades på sju kvalitativa respektive fem 

kvantitativa artiklar som resulterade i fem olika kategorier: ”Sjuksköterskan kan 

tillmötesgå och lyssna på patienten”, ”Sjuksköterskan kan informera patienten”, 

”Sjuksköterskan kan anpassa tillvägagångssättet vid nålprocedurer”, ”Sjuksköterskan 

kan anpassa nålar och sprutor” och ”Sjuksköterskan kan avleda och distrahera 

patienten”. 

 

7.1 Sjuksköterskan kan tillmötesgå och lyssna på patienten 

Ett bra bemötande och mycket stöd önskas av de stickrädda patienterna. Sjuksköterskan 

kan undvika att eventuella förförståelser eller föreställningar nyanserar mötet (Andrews, 

2011). Flexibilitet i arbetet underlättar bemötandet av olika patienter med olika behov 

(Andrews & Shaw, 2010). Genom småprat och att vara lugn och metodisk som 

sjuksköterska inges lugn hos stickrädda patienter. Om du som sjuksköterska kommer 

ihåg patienten och dess behov underlättar det inför kommande möten med patienten 

(Holopainen, Kasén & Nyström, 2015). Genom att tillåta patienten att förmedla sina 

erfarenheter kring nålfobi får patienten möjlighet att uttrycka sin känsla och därmed 

skapas en förståelse. När patienten får berätta om sin nålfobi kan berättelsen bidra 

terapeutiskt (Andrews, 2011). Genom att låta berättelser komma fram skapar 

erfarenheter som kan underlätta både i akuta skeden och i det långa loppet för båda 

parter (Andrews & Shaw, 2010). När sjuksköterskan lyssnar till den stickrädda 

patienten ger det en lugnande känsla (Searing, Baukus, Stark, Morin & Rudell 2006). 

Sjuksköterskan ska ta sig tid att prata igenom rädslan och undersöka om det finns en 

uppenbar orsak till den (Goodspeed & Lee, 2011). Genom att lägga ner tid på varje 

individ samt möta rädsla hos patienter kan det ge en trygg och tröstande karaktär 

(Holopainen et al, 2015). Genom att sjuksköterskan frågar patienten vilken arm hen 
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föredrar att bli stucken i visar sjksköterskan förståelse och är förtroendeingivande 

(Searing et al, 2006; Holopainen et al, 2015). Tillmötesgå patienten med det hen kan få 

kontroll över och uppmärksamma behovet av kontroll. Vid injektionsbehandling som 

kan utföras av patienten då nålrädsla förekommer, kan sjuksköterskan involvera en 

familjemedlem i utförandet av injektionerna då patienten är oförmögen att utföra det 

själv på grund av sin rädsla (Buhse, 2006). 

 

7.2 Sjuksköterskan kan informera patienten 

Genom att informera patienten om din tidigare kunskap kring nålrädsla ges en lugnande 

känsla för patienten (Goodspeed & Lee, 2011). Information, respekt och allvar är viktigt 

för förtroende och att visa förståelse för patienten (Holopainen et al, 2015). Tryggheten 

ökar om patienten informeras om varför provtagningen ska ske (Searing et al, 2006; 

Holopainen et al, 2015). I informationen vid provtagning eller injektion används hellre 

ordet provtagning än orden nål eller injektion för att inte påminna patienten om fobin 

eller rädslan (Andrews & Shaw, 2010). 

 

7.3 Sjuksköterskan kan anpassa tillvägagångsättet vid nålprocedurer 

För ökad känsla av trygghet, kan sjuksköterskan med fördel ge patienten delaktighet 

över inläggandet av pvk genom att kunna pausa, avbryta eller fortsätta vilket gör 

situationen mer bekväm (Mackereth, Hackman, Tomlinson, Manifold & Orett, 2012). 

När sjuksköterskan tillåter paus vid mötet då patienten möter sin fruktade fobi, har visat 

ge en ökad känsla av frihet och minskad förekomst av vasovagala symtom (Gilchrist, 

McGovern, Bekkouche, Bacon & Ditto, 2015). För att minska antalet 

provtagningsförsök och obehag för svårstuckna patienter kan applicering av värme 

användas, eftersom värme bidrar till framträdande vener vilket underlättar 

provtagningen  (Mackereth et al, 2012). För att minska smärta och obehag vid injektion 

eller provtagning kan sjuksköterskan värma injektionsvätskan innan injektionen, 

eftersom en kall vätska är mer smärtsamt. Läkemedel som ges intravenöst eller 

intramuskulärt ges med fördel långsamt för minskning av smärta och obehag. Vid 

avlägsnande av nål läggs inte tryck över punktionsstället innan nålen är utdragen, 

eftersom detta tillfogar större smärtsensation. Sjuksköterskan ska undvika kastande, 

hastiga rörelser av nålen vid stick eftersom detta väcker oro och tillfogar mer smärta hos 

patienter (Goodspeed & Lee, 2011). Muntorrhet uppstår vid nervositet och oro vilket 
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kan förebyggas genom att sjuksköterskan föreslår olika metoder som att röra på tungan, 

dricka vatten, nybildning av saliv eller kvarhållande av saliv i munnen avbryter en 

eskalerande oro. Vid nålprocedurer då patienten hyperventilerar kan sjuksköterskan 

erbjuda användning av stressboll som visat effektiv påverkan på patientens tillstånd när 

patienten är nålrädd och nervös. Ett aktivt spännande respektive avslappnande av 

specifika muskelgrupper underlättar det venösa återflödet och förebygger svimning 

(Mackereth et al, 2012). Genom muskelspänningstekniken där muskelgrupper i ben, 

armar och bål spänns i intervaller reduceras förekomsten av de vasovagala symtomen, 

vilket minskar risken för svimning eftersom spända muskler hjälper till att upprätthålla 

ett stabilt blodtryck (Holly, Balegh & Ditto, 2011). Sjuksköterskan kan visa på 

genomtänkt och planerad omvårdnad genom att erbjuda patienten att ligga ned både 

under och efter provtagning (Holopainen et al, 2015; Searing et al, 2006). 

 

7.4 Sjuksköterskan kan anpassa nålar och sprutor 

Användandet av mindre storlek på nål vid provtagning minskar smärta och uppfattas ge 

mindre obehag samt minskad förekomst av blåmärken hos patienter (Searing et al, 

2006; Iwanga & Kamoi, 2009). Mindre nålstorlek vid provtagning har även visat ge 

minskad nervositet och rädsla hos patienter. Symtom som svettningar, illamående och 

andningssvårigheter har också minskat efter användandet av en mindre nålstorlek 

(Freedman, Cox & Rosebrough, 2008). Sjuksköterskan kan ge patienten möjlighet att 

påverka storlek på nålen i ett möte vilket ger en känsla av kontroll och ökad trygghet för 

patienten (Andrews, 2011). Om sjuksköterskan använder dekorerade sprutor med olika 

färger och symboler minskar stressen jämfört med traditionella sprutor som ökar 

stressymtomen hos patienter (Kettwich, Sibbitt, Brandt, Johnson, Wong & Bankhurst, 

2007).  

 

7.5 Sjuksköterskan kan avleda och distrahera patienten 

Sjuksköterskan kan avleda och samtidigt visa förståelse för jobbiga känslor hos 

patienten under sticksituationen (Holopainen et al, 2015). Genom att använda 

visualisering vid provtagning med stickrädda patienter minskar rädsla och ångest. 

Visualisering innebär att föreställa sig en fiktiv eller verklig plats och tänka bort från 

situationen. Det är lätt att använda och mycket tillgängligt för både patient och 
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provtagare. Om sjuksköterskan är spontan och snabb fungerar det i vissa fall som 

distraktion på patienter med stickrädsla, småprat som frågor kring populära event, 

livsstil och arbete kan användas vid mindre rädsla som distraktion. Spontanitet behöver 

för distraktion kombineras med lyhördhet, reaktivitet och subtilitet för utveckling av 

samtalet mellan patient och sjuksköterska (Andrews & Shaw, 2010). Vid provtagning 

med en nålrädd patient kan sjuksköterskan be patienten titta bort, vända sig bort, vara 

tyst under provtagning eller förklara hur processen fortskrider. Stresshantering, 

massage, hypnoterapi, visualisering, doftterapi, terapeutisk beröring och akupressur ger 

också effekt hos den nålrädda patienten (Mackereth et al, 2012).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Att bedöma en studies styrkor och svagheter kan bedömas med hjälp av 

trovärdighetsbegreppet. I trovärdighetsbegreppet ingår överförbarhet, giltighet, 

verifierbarhet och tillförlitlighet som författarna anammat genomgående under 

diskussionen (Kristensson, 2014). Trots att studien innehåller artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats har metodens kvalitet diskuterats i förhållande till 

trovärdighetsbegreppet och dess innebörd. När de kvantitativa artiklarna analyserades 

gjordes de om till text för att kunna analyseras på liknande vis som de kvalitativa 

artiklarna. Då trovärdighets begreppets innehåll utgör en likhet med validitet och 

reliabilitet som annars används vid kvantitativa studier (Polit & Beck, 2014). 

Svårigheter med att ta fram tillräcklig data utifrån rätt perspektiv och syfte påträffades 

under studiens gång, därför ändrades syfte och perspektiv flertalet gånger. Författarna 

kunde gjort djupare efterforskning innan litteraturstudien påbörjades för att underlätta 

arbetet och spara tid som lades på att ändra perspektiv och syfte och därmed granskning 

av artiklar. Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) påpekar att en väl gjord 

kunskapsöversikt av området som skall beforskas genomförs innan den egentliga 

litteratursökningen sparar mycket tid. Tillförlitligheten och kvaliteten ökar vid ett 

systematiskt och strategiskt tillvägagångssätt, vilket tillämpas vid utformning av en 

systematisk litteraturstudie. Den systematiska litteraturstudiens metod har således ett 

högt vetenskapligt bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2008). 
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8.1.1  Urval  

Inkluderade artiklar till studien var alla skrivna på engelska vilket kan medföra en 

risk för fel översättning till det svenska språket. För att minska risken för att fel 

tolkning eller översättning av texten gjordes läste författarna artiklarna flertalet 

gånger och hade hjälp utav lexikon. Artiklarna diskuterades mellan författarna för att 

reda ut eventuella frågeställningar och skillnader i uppfattningar kring innehållet. 

Artiklar inkluderades med en tidsperiod på tio år bakåt i tiden eftersom författarna 

anser att problemet inte har förändrats särskilt mycket på tio år. Författarna anser 

detta som en styrka i arbetet då den senaste forskningen framkommit inom ämnet. 

Polit och Beck (2014) menar att forskning är en färskvara och uppdateras ständigt. 

Studien innefattar fem kvantitativa och sju kvalitativa artiklar vilket ger ett breddat 

resultat. Studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats i en litteraturstudie styrker 

resultatdelen (Forsberg & Wengström, 2008). Denna studie baseras på tidigare 

forskning av både kvalitativ och kvantitativ ansats som ger ett omfattande resultat, 

vilket ökar studiens tillförlitlighet då mer variation och en djupare beskrivning av 

ämnet fås (Polit & Beck, 2014). 

 

8.1.2  Sökningsförfarande 

Artikelsökning utfördes i tre databaser Cinahl, PubMed och PsycInfo genom 

Linneuniversitetets tillgängliga databaser där artiklar kan hittas gratis i fulltext. 

Författarna anser att studiens resultat har en trovärdighet eftersom artiklarna som 

valts ut har blivit vetenskapligt granskade så kallat peer reviewed, förutom i 

databasen PubMed där detta inte förekommer som sökkriterium. Artiklar som 

författarna sökte fram i PubMed kollades därför upp i respektive tidskrift de var 

publicerade i. Sökningarna kombinerades och breddades flertalet gånger på grund av 

för få träffar, tillslut framkom några sökningar med betydligt fler träffar som sedan 

valdes att utgå ifrån. Därav blev sökorden inte helt överensstämmande med syftet 

som helst ska överensstämma. Författarna motiverar detta eftersom forskningen kring 

ämnet var begränsad. Sökningarna i de olika databaserna är inte likadana, detta 

kan  ses som en svaghet i systematiken men författarna ansåg det nödvändigt att byta 

sökord i databaserna för att få fram relevanta artiklar som svarade på syftet. I sökning 

fanns även icke tillgängliga artiklar i fulltext, som författarna då beslöt att fjärrlåna. 

Totalt fjärrlånades sex artiklar med intressanta titlar och detta ser författarna som en 
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styrka i studien. Tillförlitligheten i studiens stärktes av att flera olika sökningar och 

sökvägar användes och mättnad i litteratursökning har uppnåtts då nya artiklar inte 

framkommer. Polit och Beck (2014) påpekar mättnaden som uppnås när ny data ej 

framkommer i sökningarna. I litteratursökningen har mestadels fritextsökning 

använts då det var svårt att hitta material inom ämnet med ämnesord, detta ser 

författarna som en svaghet i litteraturstudien. 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning  

Artiklarna granskades med hjälp av Willman et.al (2002) granskningsmall för 

kvantitativ respektive kvalitativa studier. Kvalitén på studierna som inkluderades var 

av både hög, medel och en med låg kvalitet. Studien som var av låg kvalitet 

inkluderades med motivering av att resultatet var trovärdigt och generaliserbart. Vid 

granskning och poängsättning förekommer undervärdering och övervärdering av 

vissa delar i studier vilket är svårt att undvika. Enligt Willman et.al (2011) är 

granskningsmallarna till för att stödja den systematiska granskningen av den 

vetenskapliga kvaliteten på artiklarna. Vid användning av granskningsmallar stärks 

tillförlitligheten av studien genom att granskningen av artiklarna sker systematiskt 

(Forsberg & Wengström, 2008). I artiklarna var både män och kvinnor deltagare i 

studierna, undantag för en studie som baserades på en gravid kvinna. Deltagarna var 

vuxna, och i vissa fall förekom behandling för sjukdom som resulterat i problem vid 

behandling på grund av stickrädsla. Studierna som valdes ut är genomförda i olika 

länder, som Kanada, USA, Japan, Finland, Storbritannien och Mexico. Denna 

geografiska spridning resulterar i ett internationellt perspektiv, vilket visar att 

resultatet för studien är överförbart till stickrädda patienter i andra länder. Kristensson 

(2014) menar att tillämpning av en studies resultat i andra sammanhang på ett bra sätt 

visar på en god överförbarhet. Överförbarhet handlar om hur bra tillämpningen av 

studiens resultat i andra sammanhang kan göras. För att öka studiens överförbarhet 

har författarna strävat efter att en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet i studien 

ska ges, då läsaren får möjlighet att upprepa studien och därmed få ett liknande 

resultat. Polit och Beck (2014) menar att en tydlig och tillräcklig beskrivning av 

metoden krävs för att läsaren ska kunna genomföra en bedömning av resultatets 

möjligheter att överföras till andra kontexter, detta stärker studiens överförbarhet.   
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8.1.4 Analys  

Analysen av artiklarna genomfördes till en början med individuell inläsning av 

artiklarna för att sedan diskutera artiklarna och dess innehåll gemensamt. De 

kvantitativa artiklarna omvandlades till text för att lättare kunna analyseras 

tillsammans med de kvalitativa artiklarna vilket beskrivs av (Polit & Beck, 2014). En 

sammanställning av artiklarnas resultat med relevant information som svarade på 

litteraturstudiens syfte lyftes ur och bearbetades genom identifiering av 

meningsbärande enheter som sedan översattes. Meningsenheternas innehåll 

kondenserades och koder skapades som tilldelades olika färger. Detta för att 

underlätta för författarna att skapa kategorier. Utefter kodernas olika innehåll 

skapades lämpliga kategorier. För att en korrekt analys av artiklarnas resultat skulle 

utföras användes Forsberg och Wengström (2008) som inspiration. Vidare menar 

Willman et. al (2011) att de djupa kunskaperna som krävs för att utföra en korrekt 

analys inte finns hos studenter på grundnivå. De menar att studenter får arbeta med 

att utforma en systematisk litteraturstudie för att senare kunna förstå och klara av att 

läsa litteraturstudier. Granskning och analysprocessen gjordes tillsammans för att 

minimera feltolkningar och därigenom öka verifierbarheten i resultatet. Verifierbarhet 

uppstår när texten och tolkningen är baserad på grundmaterialet och insamlad data 

kan återfinnas i sin ursprungliga text (Kristensson, 2014). Kategorier skapades utefter 

de övergripande ämnena som framkom och stannade på kategorinivå eftersom 

materialet ansågs för tunt av författarna att ytterligare höja nivån. Författarna anser att 

det framkomna resultatet är generaliserbart i en liknande population. Alla patienter / 

deltagare i studierna, kan uppleva och möta stickrädsla oavsett kön, etnicitet, kultur 

eller religion vilket författarna anser inte ska påverkas av geografiska förhållanden. 

Ett exempel på studiens analysprocess valdes att presenteras för att stärka 

tillförlitligheten i processen (se tabell 1). Enligt författarna är resultatet i studien 

replikerbart, skulle samma studie göras om med liknande urval skulle resultatet bli 

liknande. Vilket stärker studiens giltighet. Kristensson (2014); Polit och Beck (2014) 

menar att giltighet visar på resultatets stabilitet över tid i en studie. 

 

8.1.5 Forskningsetiska överväganden  
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Etiska reflektioner har ständigt varit återkommande under arbetets gång. Under 

processen har författarna diskuterat sin förförståelse för att minska risken för 

påverkan av studiens resultat och genom diskussion av resultatet har även 

föreställningar kunnat elimineras. Författarna har enbart använt sig av resultatet i de 

utvalda studierna. Meningar hämtade från artiklar eller litteratur har omformulerats 

för att i hög grad undvika plagiat. För godkännande av artiklar där etiska tillstånd 

eller överväganden inte återfanns uppsöktes tidningen som artikeln var publicerad i 

och dess etiska riktlinjer. Resultatet anses inte vara förvrängt eller använt på sådant 

sätt att det förlorat sitt ursprungliga innehåll. Författarnas förförståelse för ämnet som 

beforskas kan inte helt uteslutas ha påverkat materialet i studien.  

   

9 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att 

minska rädsla och obehag hos den vuxna stickrädda patienten. Resultatet visade 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av i det kliniska arbetet för att 

minska rädsla och obehag hos den vuxna stickrädda patienten. Omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan kan utföra för den stickrädda patienten är att informera i syfte att 

öka trygghet. Tillmötesgå patienten i mötet och erbjuda viss kontroll över situationen. 

Användandet av mindre nålstorlek samt distrahering i form av visualisering för minska 

patientens lidande och förbättra upplevelsen i situationen. De kategorier som framkom 

var ”Sjuksköterskan kan tillmötesgå och lyssna på patienten”, ”Sjuksköterskan kan 

informera patienten”, ”Sjuksköterskan kan anpassa tillvägagångssättet vid 

nålprocedurer”, ”Sjuksköterskan kan  anpassa nålar och sprutor” och ”Sjuksköterskan 

kan avleda och distrahera patienten” vilka återspeglade vårdlidandet i olika former. 

 

9.1 Sjuksköterskan kan tillmötesgå och lyssna på patienten 

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdaren är den generella experten och 

patienten experten på sig själv, sin livssituation och hälsa.Vårdaren kan lära sig av 

patienten om ett öppet och följsamt vårdande tillämpas (ibid). En bra kontakt med 

patienten där den enskildas behov av trygghet tillgodoses är för sjuksköterskan viktigt 

att främja, samtidigt som det bidrar till en god vårdkvalitet (SFS 1982:763). I studiens 

resultat framkom att bra bemötande och mycket stöd från sjuksköterskan underlättar i 
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patientens uttryckta erfarenhet av deras nålfobi. Berättandet kan resultera i större 

kunskap och erfarenhet hos både patient och sjuksköterska som varje möte med en 

patient gör, alla möten innebär en chans till att lära. Utan kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska kan inte de enskilda behoven tillgodoses. För att underlätta 

situationen både för patienten och sjuksköterskan bör patienten berätta om sitt 

problem. I mötet med en rädd patient kan det som sjuksköterska bli en utmaning att 

uppfylla riktlinjerna i ICN:s etiska kod (2014) för sjuksköterskor. Riktlinjerna är för 

sjuksköterskan att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande.  

 

Minskning av stress inför provtagning eller injektion kan åstadkommas med hjälp av 

sjuksköterskans flexibilitet. För att provtagningen ska gå bra och för att patienten inte 

ska känna sig rädd eller obekväm är det viktigt att sjuksköterskan tar patienten på 

allvar, samt lyssnar på patienten, visar empati och förståelse vilket leder till att 

patienten känner sig tryggare och blir lugnare (Tompkins, Ghoneim, Wright, Sheard 

& Jones, 2007). 

 

Studiens resultat visar att sjuksköterskan ska ta sig tid och prata om rädslan med 

patienten. Det är viktigt att visa patienten att rädslan tas på allvar. Kanske finns det en 

uppenbar orsak till varför patienten är stickrädd. Lynn (2010) skriver att 30% av alla 

nålrädda har en traumatisk upplevelse som finns kvar sedan barndomen som skapat 

rädslan. Hamilton (1995) skriver att nålrädsla uppstår oftast efter en obehaglig 

upplevelse eller en erfarenhet från ett behandlingsrum. Sjuksköterskan ser kanske att 

patienten är rädd men vet däremot inte varför den är rädd eller vad patienten är rädd 

för. Därför anser vi att kommunikation är mycket viktig i mötet med patienter som 

uppfattas rädda. 

 

9.2 Sjuksköterskan kan informera patienten  
Information bör enligt (Enskäter och Golsäter, 2009) ges på en individanpassad och 

åldersanpassad nivå. En god idé är att låta patienten berätta om sina tidigare 

erfarenheter och sin kunskap om den kommande behandlingen, för att sedan så 

detaljerat som möjligt kunna ge information om behandling eller kommande 

provtagning. Resultatet i studien visade att  information, trygghet, förtroende och 
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kontroll är viktiga delar att fokusera på vid provtagning med en stickrädd patient. 

Tryggheten kan öka om patienten är informerad om varför provtagning ska ske. 

Eriksson (2015) menar för att patienten ska känna trygghet i proceduren bör patienten 

informeras om olika behandlingsalternativ. Sjuksköterskan kan skapa trygghet och 

minska rädsla hos patienten genom att bygga upp ett förtroende. Förtroende kan 

skapas genom att utbilda och informera patienten om provtagningen (Tompkins et.al 

2007; Bamgade, 2007). Svårigheten som sjuksköterska tror vi kan vara att möta varje 

patient på individanpassad nivå då provtagning och stick procedurer är en daglig 

syssla för sjuksköterskan vilket kan påverka sjuksköterskans sätt att utföra 

proceduren på. Som blivande sjuksköterskor tror vi att det kan bli en rutin utan större 

eftertanke då sjuksköterskan ofta har många patienter att ansvara för. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att vårdlidandet har en stark koppling till otryggheten som 

uppstår då ingen förstår patientens beskrivna lidande, eller då patienten inte blir 

lyssnad till. När sjuksköterskan har så bråttom att de inte hinner stanna upp och se till 

den enskilda patientens behov bidrar även detta till en otrygghet. Författarna har 

upplevt att patienter känt sig försvarslösa då proverna ofta tas innan de vaknat till och 

kan förmedla hur de känner eller vill ha det. För att minska patientens vårdlidande 

bör utförandet av procedurer ske med respekt, för att minska risken till kränkning av 

patienten. 

 

9.3 Sjuksköterskan kan anpassa tillvägagångsättet vid nålprocedurer 

Studie gjord utav McMurtry, Ridell, Taddio, Racine, Asmundson, Noel, Chambers och 

Shah (2015) har visat att användning av psykologiska och fysiologiska åtgärder leder 

till att procedurer upplevs bättre och mer komfortabla om de utformas utefter patientens 

specifika behov. Studiens resultat visar att det är en fördel att vara lugn och metodisk 

vid provtagning, att småprata kan underlätta för rädda patienter. Genom att vara lugn 

och småprata vid provtagning kan mycket information om patientens specifika behov 

inhämtas, eftersom en lugn sjuksköterska kan upplevas mer inbjudande till samtal än en 

stressad menar författarna.  

 

Kristiansson (2013) förklarar att reaktionerna som uppstår vid spruträdsla oftast innebär 

en svimning till följd av ett kraftigt blodtrycksfall eller en panikångestattack med 

hjärtklappning yrsel och andnöd men även tankar på att förlora kontrollen. Ett sätt att 
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minska risken för svimning är muskelspännings tekniken som flera studier i vårt resultat 

har belyst. En lättillgänglig åtgärd som innebär att patienten spänner sina muskler hårt 

för att motverka blodtrycksfall, eftersom spända muskler håller blodtrycket uppe (ibid). 

Hamilton (1995) talar om de vasovagala symtomen som de stickrädda patienterna 

uppvisar i form av bland annat, respiratoriska förändringar, illamående, oro, svettningar, 

ökad hjärtfrekvens och blodtrycksförändringar. Stimulin som orsakar deras rädsla leder 

till en dilatation av benens vener vilket ökar risken för att svimma. Utifrån vad 

ovanstående författare till andra studier påvisat kan vi se likheter med vår genomförda 

studie när det kommer till de beskrivna reaktionerna hos stickrädda patienter, men även 

åtgärder för att underlätta vid provtagning.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att oron inför provtagning kan minskas genom att låta 

stickrädda patienter ligga ned och vila efter eller under provtagning, vilket visar på en 

genomtänkt och planerad omvårdnad. Sjuksköterskan kan erbjuda olika åtgärder för att 

patienten ska kunna bygga en egen strategi för att klara av blodprovet. För att minska 

antalet provtagningsförsök och obehag för svårstuckna patienter kan applicering av 

värme som åtgärd användas, eftersom värme bidrar till framträdande vener. Som 

sjuksköterska är det enligt författarna av stor vikt att kunna vara flexibel i sitt arbete för 

att möta varje patient och dess enskilda behov på bästa sätt. Sjuksköterskan bör kunna 

se varje patients behov i olika situationer, exempelvis vid stickrädsla. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver vikten av att sjuksköterskan ska finnas tillhands så öppet och 

följsamt som möjligt för att svara an på patienters uttalade behov. Det kan handla om 

känslor som oro, osäkerhet och otillräcklighet inför vårdprocessens utfall. Den sårbarhet 

och utsatthet som lidande medför måste påverka mötet och anpassas till patientens 

behov. Att som patient vara i behov av vård men inte vara sedd eller hörd får inte 

förekomma, eftersom det innebär ett lidande för patienten som då känner sig utlämnad 

och åsidosatt. Eriksson (2015) menar att patientens värdighet kan undvika att kränkas 

om skydd för patienten ges vid vårdåtgärder som berör obekväma områden. Att ge 

individuell vård medför att patienten får uppleva sin fulla värdighet, vilket är 

sjuksköterskans uppgift. Om uppgiften kring individuell vård uppfylls undviks patienten 

att kränkas i syfte att minska vårdlidandet. För att uppfylla Erikssons påstående bör 

sjuksköterskan enligt författarna vara uppmärksam eftersom det är vår uppgift att 

tillgodose patientens individuella behov samt att minska vårdlidandet.  
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9.4 Sjuksköterskan kan anpassa nålar och sprutor 

Deacon & Abramowitz (2006) har i sin studie kommit fram till att stickrädsla hos 

patienter kunde minska och patienterna kunde känna sig lugnare om de visste innan 

provtagningen att en mindre nålstorlek kommer att användas. Resultatet i 

föreliggande studie visar att mindre nålstorlek vid provtagning minskar smärta och 

uppfattas ge mindre obehag av patienter. Användningen utav en mindre nål vid 

provtagning har visat minskad nervositet och rädsla hos patienter. Symtom som 

svettningar, illamående och andningssvårigheter har också minskat efter användandet 

av en mindre nålstorlek. Författarna instämmer med studiens resultat och anser att 

användning av minsta möjliga nål bör eftersträvas för att minska vårdlidandet.  

Kettwich, Sibbit, Kettwich, Palmer, Draeger och Bankhurst (2006) menar att 

dekorerad medicinsk utrustning har reducerande effekt på rädsla, stress och ångest. 

Majoriteten av deltagarna i studien föredrog den utsmyckade utrustningen jämfört 

med den traditionella. Även Bamgade (2007) har i sin studie kommit fram till att 

stickrädsla kan reduceras med hjälp av stressreducerande material. Ur resultatet 

framkom stressminskande faktorer, bland annat den positiva effekten utav dekorerade 

sprutor med olika färger, symboler och mönster jämfört med traditionella sprutor hos 

vuxna stickrädda. Författarna till litteraturstudien anser det är väldigt intressant 

forskning som gjorts kring stickrädsla. Att dekorerade sprutor har en påverkan på 

patienters upplevelser kan tänkas förväntat då alla sinnen spelar in på hur en 

människa uppfattar saker och ting oavsett ålder.  

 

9.5 Sjuksköterskan kan avleda och distrahera patienten 

Objekt som orsakar stickrädsla vid exponering kan genom samtal och visualisering 

avleda obehagliga känslor (Oliver & Page, 2003). Om nålproceduren hålls kort och 

provtagningen utförs av erfaren sjuksköterska minskar oron ytterligare (Deacon & 

Abramowitz, 2006). Skov-Poulsen (2015) menar att småprat med patienten under 

provtagning kan avleda rädslan, men även minska risken för att svimma.   

I resultatet framkom det att olika metoder som avledning och distraktion kan lindra 

obehag och rädsla hos den stickrädda patienten. Åtgärder som att vara lugn och 

metodisk vid provtagning samt att injicera läkemedel långsamt som minskar smärta och 

obehag hos patienten följs i stor utsträckning. Åtgärder som tar lite längre tid för 

sjuksköterskan att utföra upplevs av författarna ibland förbises i praktiken, troligen på 
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grund av tidsbrist och underbemanning. Visualisering i studiens resultat var ny för båda 

författarna och tilltalade med dess lättillgänglighet. Med hjälp av visualisering blir 

vårdandet naturligt och personcentrerat, skapat utefter patientens unika värld. Det är 

patienten som bestämmer visualiseringens karaktär och djup.  

 

I resultatet framkom åtgärder som att be patienten titta bort, vända sig bort, tystnad 

under provtagning eller att förklara hur processen fortskrider. Stresshantering, massage, 

hypnoterapi, visualisering, doftterapi, terapeutisk beröring och akupressur ger också 

effekt hos nålrädda patienter. Författarna till studien tycker det är svårt att veta vilka 

åtgärder som skall användas när och till vilken patient och anser att ett litet samtal med 

patienten inför provtagning med fundering kring vad som kan fungera är ett bra sätt att 

få informationen som saknas. Eriksson (2015) beskriver att möta en människa som lider 

och att ta del av lidandet kräver stor precision, då det bör göras på förutsättningslösa 

grunder med fokus på att möta den enskilda individen. 

 

10 Slutsats 

Resultatet har visat att som sjuksköterska bör du ta patienten på allvar, visa empati, 

lyssna, småprata, vara lugn och metodisk i mötet med den stickrädda vuxna patienten. 

Att tillmötesgå patienten och låta erfarenheter komma fram ger patienten möjlighet till 

delaktighet. När du som sjuksköterska möter den vuxna stickrädda patienten bör du 

tänka på att ge tydlig information, planera ditt utförande av provtagning eller injektion, 

anpassa storleken på nålen samt att avleda och distrahera patienten samtidigt som 

förståelse för patientens känslor finns. För att implementering av dessa 

omvårdnadsåtgärder som studien belyser bör information om stickrädsla hos vuxna ges 

till både verksamma sjuksköterskor och sjuksköterskor under utbildning. Generella och 

lokala riktlinjer som sjuksköterskan kan följa och använda sig utav i mötet med den 

vuxna stickrädda patienten bör utvecklas liknande de som finns inom pediatriken. Det är 

av stor vikt att dessa tillämpas eftersom stickrädsla är ett så pass stort problem samt för 

att sjuksköterskan ska kunna agera och möta dessa patienter på bästa sätt. 

Informationsbroschyrer för patienten bör finnas, där exempel på åtgärder kan föreslås 

och patienter ges möjlighet att påverka sin vård.  
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10.1 Förslag till vidare forskning 

Efter sökning och analysering av artiklar har tidigare forskning gjorts inom 

sjuksköterskeperspektivet och patientperspektivet. Åtgärder är något som finns i båda 

perspektiven, dock i liten förekomst. Materialet inom ämnet stickrädsla är tunt och 

behöver utforskas mer, speciellt ur vuxna stickrädda patienters perspektiv. Vidare 

forskning inom området bör utföras då problemet finns och alltid kommer att finnas, det 

skulle vara intressant med mer kvalitativ forskning som belyser både sjuksköterske och 

patientperspektivet utifrån deras upplevelser och erfarenheter kring ämnet stickrädsla. 

Det hade varit intressant att titta på problemet utifrån ett genusperspektiv, då författarna 

upplever att det finns föreställningar kring skillnader mellan män och kvinnor och deras 

upplevelser av stickrädsla. 
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Efficacy of 
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pain associated 

with interferon 
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multiple 
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innebar att patienterna 
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visade sig EMLA ha en 

smärtlindrande effekt. 

Överlag blev deltagarna i 

studien mer bekväma 

med injektionerna efter 

ju längre tid det gick.  

 

Bra 

Searing, K., 

Baukus, M., 

Stark, M,A., 

Morin, K,H., 

Rudell, B.  

 

2006 
 

Needle phobia 

during 

pregnancy. 

 

 

 

Att förstå 

innebörden av att 

vara nålrädd och 

gravid. 

En fallstudie gjord på 

en djupintervju med en 

kvinna som är 

diagnostiserad nålfobi, 

blev rekryterad då hon 

var gravid, nål rädd 

och vårdades av en 

författare till studien. 

Studien fick äga rum 

efter förlossningen, av 

en av de andra 

författarna.  

Att klara av provtagning 

krävdes tre åtgärder, 

uppnå en tillförlitlig 

relation med hälso 

sjukvårdspersonal, i så 

lång utsträckning som 

möjligt själv kunna 

etablera och behålla 

kontroll över situationer, 

samt arbeta med sin 

nålrädsla.  

 

Bra 

Iwanaga, Midori, 

M,D. & Kyuzi 

Kamoi, M.D 

Japan, 2008 

Patient 

Perceptions of 

Injection Pain 

and Anxiety: A 

Comparison of 

NovoFine 32-

Gauge Tip 6mm 

and Micro Fine 

Plus 31-Gauge 

5mm Needles.  

 

Undersöka om 

användandet av två 

olika storlekar på 

insuinnålar hade 

märkbar skillnad för 

patienten.  

Individer med 

insulinanvändande 

under minst 3 månader 

som injicerade 2 

gånger om dagen 

inkluderades i studien. 

Patienterna 

randomiserades till att 

använda en nål i en 

vecka för att sedan 

fortsätta med den andra 

i en vecka. 

Det visade sig att 

NovoFine 32-Gauge 

6mm nålen var den som 

gav deltagarna minst 

upplevd smärta, oro inför 

sticket, orsakade minst 

blåmärken och gav inte 

lika stor blödning som 

MicroFine 31-Gauge 

5mm nålen. Alltså spelar 

nålens design och storlek 

stor roll i patienternas 

upplevelse av sticket.  

 

Bra 
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Holopainen, G., 

Kasén, A., 

Nyström, L 

Finland, 2015 

 

Caring Elements 

in the Short 

Encounter 

 

Att genom 

patienters narrativa 

berättelser avslöja 

de vårdande 

elementena i de 

vårdande mötena.  

 

Patienter som kom för 

blodprovstagning blev 

tillfrågade kring deras 

erfarenhet av 

blodprovstagning. 9 

informanter mellan 25-

65 års ålder blev 

utvalda. 

Narrativa intervjuer 

genomfördes och 

sammanställdes med 

fokus på det som var 

bra i mötet. Analys 

gjordes därefter utifrån 

fynd från de narrativa 

berättelserna.  
 

Mycket framkom som 

patienterna tyckte var bra 

vid exempelvis nålrädsla, 

men även vad det kan 

göra för patienten att bli 

tagen på allvar och 

bemött som en människa 

och inte ett objekt. Att få 

sin rädsla bekräftad 

visade sig även vara en 

stor del för de som kände 

skam i att vara rädda.  

 

Medel 

Andrews, GJ. & 

Shaw, D. 

Storbritannien, 

2010 
 

So we started 

talking about a 

beach in 

Barbados: 

Visualization 

practices and 

needle phobia. 

 

Syftet med studien 

är att ge en 

fördjupad kunskap 

om hur 

visualisering kan 

användas för 

distraktion av 

nålrädda patienter.  

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. De 12 som 

intervjuades var 

kvinnor, 2 läkare och 

10 sjuksköterskor, 

arbetandes inom olika 

sektioner.  

Studien visade att rädsla 

och ångest minskade hos 

patienter med stickrädsla, 

vid användandet av 

visualisering.  

 

Bra 

Gilchrist, P,T., 

McGovern, G,E., 

Bekkouche, N., 

Bacon, S,L., & 

Ditto, B. 

USA, 2015 
 

The vasovagal 

response during 

confrontation 

with blood-

injury-injection 

stimuli: The role 

of perceived 

control. 

 

Undersöka om 

upplevd kontroll 

skulle minska 

symtomen på 

vasovagala 

reaktioner.   

 

82 personer mellan 18-

30 år, både kvinnor 

och män rekryterades 

till två olika grupper.  

Alla fyllde i ett 

frågeformulär sedan 

tittade grupperna på en 

video som kan 

framkalla vasovagala 

reaktioner, den ena 

gruppen fick när som 

helt under videon ta en 

paus och den andra 

gruppen fick en 

tilldelad paus. Efter 

videon fick deltagarna 

bedöma graden av 

kontroll de kände med 

10 gradig lickert-skala.  
 

De med upplevd kontroll 

rapporterade en ökad 

känsla av frihet av att ta 

paus när de ville. Oavsett 

grupptillhörighet 

rapporterade 70% av 

deltagarna vasovagala 

symtom efter att ha sett 

videon.  

 

Bra 

Freedman, S, M., 

Cox, D., & 

Rosebrough, T. 

USA, 2008 

 

A prospective 

baseline versus 

on-treatment 

study assessing 

patient 

perceptions of 

using a smaller 

needle when 

injecting 

intramuscular 

interferon beta-1a 

(avonex). 

Att undersöka 

effekterna av en 

kortare, tunnare 

kanyl för patientens 

upplevelse av 

smärta och obehag 

av intramuskulära 

injektioner.  

30 patienter med MS 

med intramuskulära 

injektioner en gång i 

veckan valdes ut, en 

prospektiv studie 

gjordes där man under 

två olika perioder 

använde en standard 

kanyl, respektive en 

mindre kanyl  

Mindre stickrädsla och 

enklare användning 

upplevdes när den 

tunnare, kortare kanylen 

användes vid 

intramuskulära 

självinjektioner jämfört 

med den grövre kanylen.  

Bra 



 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettwich, S, C., 

Sibbitt Jr, W,L., 

Brandt, J, R., 

Johnson, C, R., 

Wong, C, S., & 

Bankhurst, A,D.  

USA, 2007 

Needle phobia 

and stress- 

reducing medical 

devices in 

pediatric and 

chemotherapy 

patients.  

Syftet var att 

undersöka om nålar, 

sprutor kunde göras 

mindre 

skräckinjagande 

med hjälp av 

mönster fästa på 

dem.  

Randomiserad 

kontrollerad studie med 

en jämförelse på data 

som framkom efter 

exponering av naturell 

nål och nål med 

mönster som efter varje 

exponering uppmätt 

rädsla och stress med 

hjälp av 0-10 VAS 

skala.  

94% av de nålrädda 

barnen och 77% av de 

vuxna patienterna stod 

för positiv respons i form 

av mindre rädsla och oro 

inför nålarna som var 

mönstrade. Mönster med 

noter, smileys, fiskar och 

fjärilar var mest 

uppskattat.  

Bra 

Andrews, G, J.  

Kanada, 2011 

I had to go to the 

hospital and it 

was freaking me 

out; needle 

phobic encounter 

space 

Syftet med studien 

var att undersöka 

nålrädda patienters 

känslomässiga, 

kroppsliga 

reaktioner, 

beteendemässiga 

yttringar när de 

vistas i 

sjukhusmiljö och 

utsätts för 

nålexponering.  

Randomiserad 

kvantitativ studie med 

25 deltagare som var 

vuxna och alla med en 

stickrädsla. Skalor för 

mätning av uppskattad 

rädsla användes till 

analysen.  

Nålrädsla visar ett antal 

symtom beteendemässigt, 

känslomässigt och 

kroppsmässigt i olika 

utsträckning för 

patienterna och de har 

ibland egna taktiker för 

hur de ska få kontroll på 

det. En del vill prata, 

andra stöttade, minska 

ner väntetiden, kontroll 

och påverkan på val av 

nål, bedövning etc.  

Bra 

Goodspeed, R, B. 

USA, 2011 

What if… A 

patient is highly 

fearful of 

needles?  

Syftet med studien 

var att beskriva 

tillvägagångssätt för 

att eliminera obehag 

och smärta för den 

stickrädda patienten 

i samband med 

injektion.  

En fallstudie som 

beskriver tre mildrande 

tillvägagånssätt för 

subkutana och 

intramuskulära 

injektioner.  

Tre sätt för att minska 

smärta och obehag för 

patienten presenterades i 

form av en värmande av 

injektionsvätska teknik, 

att beröra och inte 

använda sig av en hugg 

teknik, samt att injicera 

långsamt.  

Medel 

Mackereth, P., 

Hackman, E., 

Tomlinson, L., 

Mainfold, J & 

Orett, L.  

Storbritanien, 

2012 

Needle with ease: 

rapid stress 

management 

techniques. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

stress minskande 

tekniker som kunde 

användas på 

nålrädda patienter.  

En fallstudie, review 

och sammanställning 

utan tydlig metod och 

syfte.  

Lugnande tekniker som 

behållande av saliv, 

vätska i munnen samt 

användande av stress 

bollar och trestegs 

muskelspännings 

avslappnings tekniker 

visade sig ha en god 

effekt på nålrädda 

patienter.  

Låg 
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Bilaga 3.   

Granskningsmall för kvantitativ studie (Willman & Stoltz, 2002) 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod                                               ...RCT           ... CCT (ej randomiserad) 

                                                                               Multicenter, antal center ……………. 

                                                                               Kontrollgrupp/er................................... 

Patientkarakteristika                                          Antal……………………........................ 

                                                                               

Ålder…………………............................ 

                                                                               

Man/Kvinna……………………………. 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner                                                 Ja...          Nej... 

Interventioner……………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

…….. 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått…………………………………………………………………………………

………………………………………………………... 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?                                      Ja...                Nej... 

Representativt urval?                                                  Ja...                Nej... 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?                       Ja...                Nej...         Vet ej... 

Likvärdiga grupper vid start?                                     Ja...                Nej...         Vet ej... 

Analyserade i den grupp de randomiserades till?      Ja...                Nej...         Vet ej... 
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Blindning av patienter?                                              Ja...                  Nej...          Vet ej... 

Blindning av vårdare?                                                Ja...                Nej...          Vet ej... 

Blindning av forskare?                                               Ja...                Nej...          Vet ej... 

 

 

 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                                     Ja...                Nej... 

Bortfallsstorleken beskriven?                                    Ja...                Nej... 

Adekvat statisktisk metod?                                        Ja...                Nej... 

Etiskt resonemang?                                                    Ja...                Nej... 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?                                            Ja...                 Nej... 

Är instrumenten reliabla?                                          Ja...                 Nej... 

Är resultatet generaliserbart?                                    Ja...                 Nej... 

 

Huvudfynd (Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

……………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

…. 

……………………………………………………………………………………………

…. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

  Bra 10-15 JA       Medel  5-10 JA       Dålig 0-5 JA      

Kommentar 

……………………………………………………………………………………………. 
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Granskningmall för kvalitativ studie (Willman & Stoltz, 2002) 

 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?                           Ja          Nej       Vet ej 

Patientkarakteristika                                                      Antal………………………… 

                                                                                       Ålder………………………… 

                                                                                      Man/kvinna…………………. 

 

Är kontexten presenterad?                                                    Ja           Nej         Vet ej 

Etiskt resonemang?                                                               Ja           Nej         Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?                                                                             Ja           Nej         Vet ej 

-Strategiskt?                                                                          Ja           Nej         Vet ej 

 

Metod för 

-urvalsförförandet tydligt beskrivet?                                     Ja           Nej        Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?                                         Ja           Nej        Vet ej 

-analys tydligt beskriven?                                                     Ja           Nej         Vet ej 
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Giltlighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?                                          Ja           Nej         Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?                                 Ja           Nej         Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram?                                                 Ja           Nej         Vet ej 

-Genereras teorin?                                                                 Ja           Nej         Vet ej 

 

 

Huvudfynd 

Viket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra 8-12 JA                 Medel 4-8 JA               Dålig 1-4 JA 

 

 

Kommentar 

……………………………………………………………………………………………

… 
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