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Abstrakt 
Bakgrund: Inom sjukvården påträffas ibland patienter med stickrädsla. Vid planerad 
sjukvård finns ofta tid och möjlighet att organisera så att patienten får en så god 
omvårdnad som möjligt. Inom den akuta sjukvården kan dessa faktorer saknas. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva vilka problem som kan uppstå i omhändertagandet 
av patienter med stickrädsla och sprutfobi, i samband med ambulans- respektive 
anestesiologisk sjukvård och hur personalen hanterar detta. 
Metod: Studien genomfördes på ett sjukhus och en ambulansstation i Mellansverige. 
Ambulanssjukvårdare, ambulans- och anestesisjuksköterskor deltog. En kvalitativ 
fokusgruppsintervjumetod med kvalitativ innehållsanalys av materialet användes. 
Resultat: Den personal som ingått i studien var eniga om att stickrädsla inte är ett stort 
problem. Vid möten med människor som har stickrädsla ansåg de att det är viktigt att ta 
sig den tid som situationen kan ge. Att som vårdgivare ge ett lugnt och tryggt 
bemötande och ha ett pedagogiskt förhållningssätt, som vid omvårdnad av barn.  
Diskussion: Stickrädsla kan vara uttryck för olika underliggande obehagskänslor inför 
sjukvården. Några specifika riktlinjer vad gäller patienter med stickrädsla tros ej vara 
möjligt då varje möte är unikt. 
 
Nyckelord: akutsjukvård, kvalitativ metod, pedagogiskt förhållningssätt, sprutfobi.  
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Abstract 
 
Background: The medical service occasionally meet patient with fear of needles. In the 
planned care there is often time and opportunity to organize for the patient to receive the 
best possible care, but in emergency medical service this possibility may be missing.  
Objective: The study aimed to describe the problems that may arise in the care of 
patients with needle fear and phobia, in connection with the ambulance and anaesthesia 
care and how the personnel handle this.  
Method: The study was conducted at a hospital and an ambulance station  in mid-
Sweden in spring 2009. Ambulance-personnel and anaesthesia nurses participated. A 
qualitative focus group interview method with the qualitative content analysis of the 
material were used.  
Results: The staff concluded in the study agree that needle fear is not a major problem. 
In meetings with people who are afraid of needles, it is important to take the time that 
the situation can give and that caregivers provide a gentle and safe treatment and have a 
pedagogical approach as in the care of children.  
Discussion: Fear of needles may be the expression of different underlying unpleasant 
feelings about medical care. Some specific guidelines for the care of patients with 
needle fear is not possible because each meeting is of specific nature.  
 
Keywords: emergency care, needle fear, pedagogical approach, qualitative method. 
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Att bli stucken med en kanyl upplevs av många som ett otrevligt moment. De flesta kan 

dock klara en sådan situation utan större problem. Dock finns det människor som är 

väldigt stickrädda eller rent av har en nålfobi. Som vårdpersonal är kontakt med sådana 

personer i stort sett oundviklig. Vid planerade vårdtillfällen finns utrustning och 

framförallt tid för att göra situationen och upplevelsen så behaglig som möjlig. Om 

problem uppstår på en avdelning kan anestesipersonal ringas in som ”stickhjälp” om 

behov finns. En ambulanssjukvårdare kan istället vara i en utelämnad situation då hjälp 

kan vara flera timmar bort. Detta innebär att sjuksköterskor inom anestesi och 

ambulanssjukvården förutom att vara skickliga rent teknisk även måste besitta kunskap 

och metoder för att kunna utöva den vård och omvårdnad patienten behöver. Samtidigt 

som det är av vikt att patienten känner trygghet och är bekväm med situationen. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) klargörs att sjukvården i Sverige ska ”bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet”.  

 

Bakgrund 
I dagens samhälle finns olika aspekter inom den somatiska sjukvården, ofta söker sig 

patienter till den då de har fysiska besvär medan andra söker sig dit på frivillig basis. De 

söker sig till plastikkirurgin för att ändra något på sin kropp som inte är till belåtenhet, 

för att i slutändan öka sin livskvalitet. Detta kan räcka som indikation för ett kirurgiskt 

ingrepp (Cook, Rosser, James, Kaney & Salmon, 2007).  

 

Det finns de som upplever obehag inför att ha kontakt med sjukvården. I en studie 

genomförd i Frankrike med 573 deltagare identifierades bland annat invasiva ingrepp, 

undersökningar och vård som faktorer som kunde uppfattas som skrämmande (Muñoz 

Sastre, Albaret, Raich Escursell & Mullet, 2006).  

 

Enligt Kose och Mandiracioglu (2007) medför rädsla för injektioner till ett undvikande 

av situationer och ting som utlöser sådana stimulis. Detta innebär att, genom rädsla för 

medicinsk utrustning såsom nålar och sprutor, det för dessa patienter utgör ett hinder för 

optimal sjukvård och därmed en stor risk för försämrad hälsa. Nästan 20 % av 1263 

deltagares svar i en studie visade på rädsla inför injektioner. 
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I en svensk studie visar Fredriksson, Annas, Fischer och Wik (1996) att drygt 70 % av 

de 704 tillfrågade hade någon sorts specifik rädsla och drygt 3 % hade haft ett 

problematiskt förhållande till injektionsutrustning. Bienvenu och Eaton (1998) fann i en 

undersökning att motsvarande för den amerikanska populationen var cirka 4 %.  

 

Enligt Hellström och Hanell (2000, s.115) är den vanligaste debutåldern för 

injektionsfobi vid 8 års ålder. Denna utvecklas ofta på grund av att de vuxna inte kunnat 

hantera det rädda barnet eller vetat hur de skulle hantera situationen på bästa sätt. 

Barnen har beskrivit att de i dessa situationer blivit fasthållna och tillsagda att det inte 

gör ont. Detta har satt ”djupa spår” och gjort att man inte litar på sjukvårdspersonalen i 

vuxen ålder (a.a.). Att hamna på sjukhus beskrivs av de flesta människor som att vara i 

en utsatt situation där de tappar sitt oberoende, sin självbestämmanderätt och delvis sin 

upplevelse av identitet, vilket medför ett stresspåslag (Bergh Johannesson, 2007, s.473).  

 

Enligt Isaksson och Ljungqvist (1997, s.270) är det av stor vikt med ett 

förtroendegivande bemötande då det minskar patientens stressreaktioner. Dämpad oro, 

rädsla och ångest medför att de autonoma kroppsreaktionerna minskar (a.a.). Dessa 

autonoma reaktioner kan ta sig uttryck i exempelvis illamående och kräkningar 

(Bamgbade, 2007). Även vasovagala reaktioner såsom vasodilation och bradykardi 

förekommer vilket kan orsaka att patienten kollapsar eller svimmar. Wakita, Ohno, 

Yamazaki, Kohase och Unimo (2006) rapporterar om två fall av kraftiga bradykardier 

och asystole i samband med venpunktion hos patienter som lider av spruträdsla.  

 

Människor interagerar vid möten förutom med sitt språk även sin kroppshållning, 

mimik, lukter och känsloutspel. Relaterat till detta är kommunikation ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap i sitt yrkesutövande (Dulong & Poulsen, 1989, s.93). 

Hur människor uppfattas förmedlas genom kroppsspråket i 62 % och 30 % av rösten, 

det vill säga att 92 % av vår totala uppfattning av en människa utgörs av icke verbal 

kommunikation (Isaksson & Ljungqvist, 1997, s.11-12). 

 

Anestesipersonal ska i största möjliga mån motverka och lätta patientens vånda och 

olust inför det kommande ingreppet eller undersökningen genom att ställa frågor, lyssna 

till och informera patienten på ett omsorgsfullt sätt. Då patienter ofta återkommer för 
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nya anestesier i framtiden är det mycket viktigt att denne får en så bra erfarenhet som 

möjligt av omhändertagandet vid den aktuella anestesin (Lundberg, 2005, s.197). 

 

Vid akut sjukdom eller skada finns ibland inte möjlighet att undvika nålsättning. Om 

patienten då är stickrädd måste den ambulanssjuksköterska som ansvarar för vården lösa 

problemet på ett sätt, som ger så lite negativa effekter som möjligt. Det är därför av 

värde att försöka kartlägga hur erfaren personal resonerar kring sådana situationer 

Syfte 
Syftet med studien har varit att beskriva patienters stickrädsla i samband med ambulans- 

respektive anestesiologisk sjukvård och hur personalen hanterar detta. 

Metod 
Vi har valt att genomföra en studie med kvalitativ ansats. 

Urval 

Ett skriftligt samtycke från akutområdets verksamhetschef inhämtades och de bägge 

avdelningscheferna informerades.  Närvarande personalen vid ambulansstationen 

informerades om den kommande studien vid en arbetsplatsträff då det bestämdes att 

försök till intervjuer skulle göras i samband med skiftbyte på morgonen. Under två 

veckor genomfördes intervjuerna med ambulanspersonalen, sammanlagt deltog åtta ur 

personalstyrkan vid två tillfällen. Vad avser den deltagande ambulanspersonalens 

yrkeserfarenhet hade ambulanssjukvårdarna fyra till trettiosex års erfarenhet respektive 

ett till elva år hos ambulanssjuksköterskorna. 

 

Vid en morgonträff för anestesisköterskorna vid det aktuella sjukhuset informerades de 

om studien och det bestämdes att intervjuer skulle göras vid två tillfällen. De bägge 

fokusgruppsintervjuerna med anestesisköterskor genomfördes under en vecka. Totalt 

hade sex deltagare möjlighet att medverka. Hos de deltagande anestesisköterskorna var 

yrkeserfarenheten fyra till tjugonio år. 

 

Vid informationsträffarna delgavs personalen ett informationsbrev, se bilaga 1. 

Procedur 

Vi valde att genomföra studien i form av fokusgruppintervjuer med en metod som 

beskrivits av Ruff, Alexander och McKie (2005). Ruff et al (2005) menar att platsen där 
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intervjuerna ska genomföras bör vara av sådan karaktär att de är bekväma, 

lättillgängliga, fria från störande ljud samt att de ska vara ha en sådan atmosfär att 

deltagarna känner att de kan dela med sig av sina tankar. I vårt fall har vi använt oss av 

dels ambulansstationens personalrum respektive biblioteket på operationsavdelningen 

när anestesisköterskorna deltog. 

 

Ruff et al (2005) påpekar att utformningen av frågor är av stor vikt för studiens 

framgång. De ska vara enkla, av öppen karaktär och sakna teknisk jargong. Vidare 

framkommer att frågorna ska följa ett schema; ”öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt slutfrågor”. Före fokusgruppsintervjuerna bör man 

prova sina frågor och utvärdera om de är förståeliga för deltagarna och de fångar den 

information som söks (a.a.). Efter att vi formulerat frågeområden som vi ansåg vara 

relevanta så utfördes en intervju med två sjuksköterskor för att utvärdera dess relevans.  

Denna intervju innebar att vissa frågor omformulerades, samt exkludering av andra. 

 

Vid intervjutillfället samlades deltagarna i det rum som angivits. Där informerades 

deltagarna om studiens syfte och upplägg innan intervjun startade. En av oss var den 

som höll i själva intervjun medan den andre tog hand om inspelningsutrustningen och 

gjorde anteckningar. Under de olika intervjuerna användes följdfrågor för att styra in 

samtalet på rätt område då deltagarna ibland svävade utanför ämnet. Intervjuerna 

spelades in på digital diktafon och skrevs ut ordagrant. Den av oss som ej skrivit ut 

texten lyssnade igenom ljudmaterialet och kontrollerade att det var korrekt återgivet i 

det skrivna materialet. 

Analys 

Analys genomfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans förslag till 

innehållsanalys (2004). Efter genomläsning av intervjuerna delades textmassan initialt 

in i meningsbärande enheter och kortades därefter ner till textnära beskrivningar och 

vidare tolkades deras underliggande mening. Dessa tolkade och kondenserade 

meningsenheter lästes därefter igenom. Efter upprepade genomläsningar framkom att 

olika meningsenheter riktade in sig mot samma område, varvid ett flertal subteman 

bildades. Med hjälp av dessa subteman utkristalliserades teman. Rubrikstrukturen i 

resultatet speglar teman och subteman i analysproccesen. Både latent och manifest 

innehålls analys användes då vi förutom textnära information även tolkade materialets 
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underliggande mening. Tillsammans tolkades en text till varje tema där citat ur 

intervjumaterialet användes för att styrka den tolkade texten. 

 

Sökmetoder 

Litteratur till arbetets bakgrund och diskussion har i första hand erhållits via olika 

databaser, men även via manuell sökning. Databaser vi använt var: Cinahl och Pubmed. 

Exempel på använda sökord och sökuttryck var: needle fear, needle phobia och 

belonephobia. Artiklar med intressanta titlar, erhållna via referenslistor i utvalda 

primärkällor, söktes genom databaser då dessa inte återfanns vid sökningar med 

sökorden.  

 

Etiska överväganden 

Då fokusgruppsintervjuerna genomfördes under arbetstid inhämtades först skriftligt 

samtycke med akutområdets verksamhetschef och sedan informerades berörda 

avdelningschefer. Innan intervjuerna informerades deltagarna om att deras medverkan 

var frivillig och att de när som helst under intervjun kunde avbryta den. Vidare 

informerades de att deras identitet ej skulle komma att röjas i resultatet.  
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Resultat 
Syntetisering av insamlade data från analysmomentet har resulterat i en hierarkisk 

informationsstruktur som visar teman och subteman, vilken redovisas i figur 1. 

 

 
 

Figur 1  Hierarkisk informationsstruktur erhållen genom syntetisering av erhållna 

resultat. 

 

Resultatavsnittets rubrikstruktur är organiserad i överensstämmelse med de två nedersta 

nivåerna i systemhierarkin. 

Uttryck för stickrädsla 

Kontrollförlust 

I de båda fokusgrupperna med ambulanspersonal angav man att en vanligt 

förekommande patient med stickrädsla var ett barn, alternativt en ungdom. En grupp 

ansåg att det främst var yngre män medan den andra ansåg att det var vanligare med 

”hyperventilerande brudar”. Hos anestesipersonalen framkom främst att det var 

tatuerade eller piercade personer. Många ansåg att det var märkligt med tanke på att de 

uppenbarligen hade penetrerat sin hud tidigare. Dock var man överens om att vid 

tatuering och piercing var det självvalt att genomföra detta medan stick inom sjukvården 

upplevs som något man inte själv valt, varvid känsla av kontrollförlust infinner sig. 

Personalen antydde också att det inte alltid var sticket i sig utan hela situationen som 

framkallar ett obehag. Obehaget kunde vara orsakat av kontrollförlusten som det 

innebar att vara i den utsatta sitsen som ej är självvald. 

STICKRÄDSLA   

UTTRYCK FÖR STICKRÄDSLA  

STRATEGIER FÖR OMHÄNDERTAGANDE 

KONTROLLFÖRLUST 

PATIENTENS BEHOV ÄR AVGÖRANDE 

RESPEKTFULLT BEMÖTANDE 

TRYGGHET I YRKESROLLEN 
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”-kontrollförlust! Man väljer ju att pierca sig och tatuera sig men…” 

 

Även tidigare negativa erfarenheter av vården kan ligga latent och orsaka problem vid 

kommande injektionstillfällen. Detta kan ha varit att man blivit lurad som barn eller fått 

ett dåligt omhändertagande. Inom båda yrkeskategorierna diskuterades det kring att 

vissa akuta situationer ibland nog kunde upplevas som ”övergrepp” av patienten, vilket i 

sin tur kunde få återspeglingar i kommande vårdtillfällen. 

 ”..om det är nån vuxen tänker jag att det är nåt dom varit med om när dom 

varit barn, att det finns nånting...å är det barn är det likadant att dom blivit 

hållen eller nåt eller lurad eller nåt..så att det är obehagligt” 

 

Hos svårt sjuka och svårstuckna patienter infinner sig kanske inte den traditionella 

stickrädslan utan de är utled på situationen och får verkligen ont på grund av upprepade 

penetrationen av huden. 

 

Patientens behov är avgörande 

Inom ambulanssjukvård uppgavs att stickrädsla inte upplevs som ett problem. De anser 

att om patienten nekar till att bli stucken så är de så pass vitala att det ej är medicinskt 

motiverat att inte respektera detta. Om de är så sjuka att de är i behov av en infart till en 

ven brukar det aldrig vara några problem, då patienterna känner att behovet av hjälp 

överstiger rädslan för att bli stuckna alternativt att de är så allvarligt sjuka att de inte 

registrerar vad som händer kring dem.  

”-ser det väl inte som ett...nåt större problem..för är dom stickrädd så 

sticker man ju ändå om man måste..” 

 

Från fokusgrupperna med anestesisköterskor framkom att det inte heller inom detta 

specialområde var ett stort problem. De kunde se att det var många patienter som inte 

var helt bekväma i situationen men som inte avstod att bli stuckna. Man hade dock haft 

några patienter som valt att ej fullfölja den vård som erbjudits.  

”-vi har haft nån patient som gått hem vet jag..som inte ville bli 

stucken...men det är länge sen..” 
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Strategier för omhändertagandet 

Respektfullt bemötande 

Inom ambulansen följer man patientens vilja så långt det är medicinskt befogat. De 

påpekade att vården är frivillig, man har inget rätt att våldföra sig på dem. 

”-är dom såpass frisk så att dom kan säga ifrån om dom är så rädd att dom 

inte vill skippar man det”  

 

Även anestesipersonal var av den uppfattningen att man respekterar patientens vilja att 

inte bli stucken så långt det är möjligt rent medicinskt. Man tjatar inte på patienterna 

och om de i ett senare skede blir sämre upplever de att den perifera infarten accepteras. 

”dom som är stickrädda säger "jag vill inte ha någonting, ja vill inte att ni 

sticker mig" då får man ju respektera det...om det inte nu är ett måste 

dåra..då får det gå...” 

 

Att ta tid på sig att och bygga upp en relation till patienten ökar chansen att lyckas 

påpekades i en av fokusgrupperna med anestesipersonal. Den kontrollförlust de känner 

kan minskas om man bygger upp ett förtroende så att de känner sig trygga i situationen 

och man får den enskilde patienten att känna sig delaktig i vården. Att titta patienten i 

ögonen i den stressade situationen och förklara vad som händer och kommer att hända 

skapar en trygghet för patienten. 

”jag minns själv den gången jag var patient akut så..jag minns människorna 

väldigt skarpt dom där som såg en i ögorna och sa jag heter si och så och 

nu fixar vi det här. Ok då är det liksom lugnt...för bara liksom den där lilla 

lilla glimten av kontakt…” 

 

Från de bägge yrkeskategorierna påpekas vikten av vara tydlig och berätta varför man 

ska sticka och att det är för deras bästa. Vidare trycker personalen på att man inte ska 

göra en stor affär av det hela. Samtidigt är det viktigt att inte nonchalera patienten och 

förringa dennes rädsla. Det är av vikt att vara lyhörd. 

”jag tror att det är bättre att man tar det på alvar, att det är lättare att 

komma fram då.. 

-jomen annars tar ju inte patienten oss på alvar om vi negligerar dom.. 

-då känner dom sig överkörda, då blir det bara värre” 

 

Ibland anser de att det räcker att man ber patienten titta bort eller ber anhöriga avleda 

dem. Det kan ofta räcka för att få sticka då personalen upplever att patienten blir rädd i 

samband med att de ser kanylen. Ofta tror patienten att det är värre än det verkligen är. 

Detta kan bland annat bottna i anhörigas eller medias skräckhistorier. 
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” -men oftast blir dom förvånade om hur lite ont det gör, som jaha var det 

inte värre” 

 

En fokusgrupp med ambulanspersonal påpekade att man kan tänka på patienter med 

stickrädsla som ett barn som saknar förförståelsen av behandlingen och vara tydlig i sitt 

förklarande. De flesta har ingen större erfarenhet och kunskap om sjukvården och hur 

denna fungerar. Det är då viktigt att informationen till patienten är klar och tydlig. Man 

bör ha ett pedagogiskt förhållningssätt och använda sig av ett språk patienten förstår, det 

vill säga enkelt och utan medicinska facktermer. 

”.. av barn kan man ju lära sig för dom har kanske inte den här 

förförståelsen för den här behandlingen och där är det jätteviktigt att vara 

pedagog och man kan föra över det på stickrädda att man är..typ en sån 

pedagog som man är med barn.. 

'-mm..man är nästan övertydlig” 

 

Trygghet i yrkesrollen 

Från ambulanspersonalen påpekades att det är viktigt att personalen känner sig bekväma 

med materialet som tillhandahålls vilket är en förutsättning för att självförtroendet ska 

bibehållas och att nålsättningen går bra. Detta är av särskild vikt då man handhar 

patienter med stickrädsla och även svårtstuckna personer. Att man är trygg i sig själv 

som vårdgivare är en viktig faktor, vilket underminerades av de nya perifera 

venkatetrarna som landstinget upphandlat. Man ansåg att det inte var befogat att 

applicera dessa på en verksamhet som behandlar patienter i akuta situationer, då de 

upplevde en kvalitetssänkning i och med detta materialbyte samt även en stress över 

vetskapen om att de tycker att det är svårt att lyckas sticka en patient med dessa. Detta 

gjorde att de kunde känna en tveksamhet vilket inte var till gagn för patienten, utan de 

vill kunna vara bestämd i sitt handhavande. 

”dom här nya nålarna, dom var ju så jävla svårstuckna” 

” …man tappar ju förtroendet för dom här nålarna också om man inte får 

till det 

-man tappar kanske självförtroendet å ja menar det har ju en jävla betydelse 

när man ska sätta nål…för har man missat fyra gånger på raken då missar 

man ju den femte också..” 

”det gäller att ha bra grejer…som man litar på..” 

 

Från samtliga fokusgrupper lyftes lokalbedövningskrämer, såsom EMLA alternativt 

Rapydan, fram som viktiga hjälpmedel till stickrädda patienter. I ambulansen används 

detta då det inte är bråttom in med en perifer infart, för att underlätta vid nålsättning 
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eller provtagning senare på akutmottagningen. Inom anestesin används den ofta även 

hos icke stickrädda barn. 

”där de har emlasalvan gjort jättemycket sen den kom, det var ju ett lyft 

tycker jag” 

 

Vid fokusgruppsintervjuerna med anestesisköterskor uppgavs att det var möjligt att söva 

ner patienten eller använda sig av lustgas innan nålsättning. De två grupperna hade 

något skilda åsikter om hur bra detta alternativ egentligen var, men man var överens om 

att det helt klart inte skulle förringas som hjälpmedel. 

”söva ner dom och sätta nålen efteråt sen när dom somnat...inget bra 

alternativ men det är ändock ett alternativ” 

 

Om det framkommer tidigt i vårdkedjan, vid exempelvis preoperativt läkarbesök, att 

patienten är stickrädd bör denne erbjudas att få med sig lugnande tablett att ta innan och 

eller emlaplåster att applicera innan ankomst till operation. En grupp angav att man 

kunde ge patienter lugnande i form av drickbart Dormicum innan sticket. Med tanke på 

att det kan vara hela situationen i sig och inte enbart själva sticket som är upphov till 

rädslan så kan man ibland erbjuda rädda patienter en tur i operationssalen och berätta 

om förfarandet. 

” en guidad tur och såhär gör vi..” 
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Diskussion 
Av materialet framgick att det inom den akuta sjukvården ej är ett vanligt 

förekommande problem med patienter som har stickrädsla. Stickrädslan beror främst på 

en kontrollförlust som grundar sig i en känsla av obehag inför kontakter med 

sjukvården. Dock finns många omvårdnadsstrategier och hjälpmedel för att underlätta i 

dessa situationer. 

Resultatdiskussion 

I studien framkom det att det främst ansågs vara yngre patienter som är benägna att 

uttrycka stickrädsla. Detta stöds av en israelisk undersökning där 400 personer som 

besökte en vaccinationsklinik tillfrågades. Där framkom att det var vanligare att yngre 

personer var rädda att bli stucken gentemot äldre. Vidare visade studien att kvinnor är 

mer benägna att uppvisa rädsla än män (Nir, Paz, Sabo & Potasman, 2003). Vårt resultat 

visade dock inga klara beskrivningar av skillnader mellan män och kvinnor relaterat till 

stickrädsla. Patienter med olika former av kroppsutsmyckningar såsom tatueringar eller 

piercningar, vilka togs upp som en särskilt vanlig grupp i detta sammanhang, är 

beskrivna tidigare. Simon, Wilkin och Smith (2002) berättar om en gravid kvinna som i 

samband med ett akut kejsarsnitt vägrade perifer infart i vaket tillstånd. Detta trots att 

hon hade diverse piercningar. Tilläggas bör att denna kvinnas stickrädsla hade 

grundlagts i yngre år i samband med provtagning under tvång (a.a.). Tvångshandlingar 

eller andra negativa erfarenheter i samband med tidigare behandlingar var något som 

framfördes som troliga aspekter på stickrädsla även inom våra fokusgruppsintervjuer. 

Vikten av att man har med sig goda erfarenheter av tidigare kontakter med sjukvården 

visar Rosén, Svensson och Nilsson (2008), i en undersökning kring oro inför operation 

och anestesi, där nio av tio patienter kände sig lugna och trygga i sin situation bland 

annat på grund av tidigare positiva erfarenheter.  På samma sätt hade många oroliga 

patienter i studien tidigare negativa erfarenheter.  

 

Patienter med stickrädsla kan vara svåra att skilja från de som egentligen är oroliga för 

undersökningar och ingrepp som utförs av sjukvården. Duff (2003) pekar på att det som 

tolkas som stickrädsla ofta kan vara uttryck för det kommande ingreppet eller 

undersökningen.  Detta berördes även i vårt resultat där framförallt anestesisköterskorna 

vidhöll att det ofta var hela situationen som patienten hamnat i som kunde framkalla 

rädslan. 
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Resultatet tyder på att det mycket sällan blir något problem om patienten är tillräckligt 

sjuk. Patienten är då så koncentrerad på kroppens tillstånd att stickrädslan inte är det 

patienten fokuserar på. Alternativt kan vårdtagaren ha sänkt medvetande. Om patienten 

säger nej så visar resultatet på att detta respekteras i största möjliga utsträckning. Men 

frågan är om det alla gånger är rätt att respektera patientens vilja. Var går gränsen för 

detta fria val? Langslow (1997) har funnit att en gravid kvinna i England med stor 

nålfobi, i samband med komplikationer starkt rekommenderades att genomgå 

kejsarsnitt. Dock vägrade hon att ta blodprov, erhålla perifer infart eller att sövas på 

mask på grund av rädslan, trots att riskerna för hennes barn utförligt förklarades. 

Kejsarsnittet var inte det som kvinnan var rädd för utan det var att bli stucken som var 

problemet. Detta slutade med att man genom domstolsbeslut genomdrev denna åtgärd 

mot hennes vilja. Hur motsvarande fall skulle handhas i Sverige är vi osäkra på, men 

inom detta ämne förefaller det uppstå etiska dilemman ganska ofta. 

 

Resultatet i studien visar på att det är viktigt att ta så god tid på sig som situationen 

tillåter för att skapa ett förtroende hos patienten. Även om det är akut och många 

personer är involverade kring patienten kan det vara avgörande för hur denna upplever 

situationen. Att ta sig tid att förklara vad som händer och vad man planerar göra. 

Thurgate och Heppell (2005) påpekar också i en studie att det är av vikt att låta sig ta tid 

på sig för att inte orsaka obehag hos yngre personer och barn i samband med 

venpunktion. Dutt-Gupta, Bown och Cyna (2007) har i en studie med 101 deltagare 

undersökt huruvida smärtan minskar i samband med venpunktion om patienten varnas 

innan sticket eller ej. De kunde inte påtala att detta hade någon säker effekt för 

patienternas smärta (a.a.). Det visar att det inte alltid är till gagn för patienten att 

förklara för ingående, precis som det i en av fokusgrupperna antyddes, att man inte ska 

göra för stor affär av saken. Vi anser att detta är väldigt individuellt och att en 

vårdgivare har stora fördelar av att vara en god människokännare. Hos barn kan det vara 

lämpligt att försöka avleda, med hjälp av anhöriga, eller helt enkelt titta bort. Cavender, 

Goff, Hollon och Guzzetta (2004) visade i en studie med 43 deltagare, att barn som 

distraherades av sina föräldrar upplevde signifikant mindre rädsla i samband med 

venpunktion. Vår studie visar på att det är bra att ha ett liknande pedagogiskt anförande 

vid stickrädda patienter som vid möten med barn. Därför förefaller det vara en god idé 

att om möjligt någon anhörig kan vara med vid punktionstillfället, alternativt att det på 
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annat sätt går att distrahera patienten. Enligt Agarwal et al. (2008) är ett effektivt 

distraktionssätt, för att minimera smärtan i samband med venpunktion, att fotografera 

patienten med blixt och direkt i samband med detta genomföra punktionen. Detta är nog 

inget hjälpmedel som kan appliceras på ambulanssjukvården men väl inom den 

anestesiologa.  Däremot anser vi att ett hjälpmedel för ambulanssjukvården är de som 

Kettwich et al. (2007) redovisar som effektiva i en studie där 50 deltagare, varav 25 

barn deltog. Där användes sprutor och så kallade ”butterfly” nålar vilka de hade 

applicerat färgglada klistermärken och dylikt på vilket genom det skapades en positivare 

association och stressnivån sjönk (a.a.). Det som vi fann vara mest fascinerande med 

denna studie var att det beskrivs vara mest effektivt hos de vuxna deltagarna. Vilket 

stärker resultatet, då det visar på att patienter med stickrädsla skall bemötas på ett 

liknande sätt som barn omhändertas. 

Metoddiskussion 

Denna studies styrka ligger i att den har beskrivit hur sjuksköterskor inom två av 

akutsjukvårdens verksamheter förhåller sig till patienter med stickrädsla. Vi har funnit 

få utförda studier inom området. Rent generellt finns det ett antal undersökningar om 

stickrädsla men ingen som belyser den akuta sjukvården.  

 

En svaghet är att antalet deltagare är litet vilket har inneburit att trots relevanta 

följdfrågor på deltagarnas svar så har materialet blivit något tunt. Vidare gör också detta 

att resultatet inte kan generaliseras men som dock inte är avsikten vid en kvalitativ 

studie.  Studien omfattar verksamheter där man kan ha svårt att planera in ett möte utan 

måste ständigt vara beredd på larm. Vi besökte ambulansstationen vid ett antal tillfällen 

då personal var på utryckning eller på väg ut. Även hos anestesisköterskorna fanns vissa 

svårigheter att planera in möten i den pressade verksamheten. Dock gick detta relativt 

smidigt men det bör påpekas att det endast var tre deltagare vid vardera 

fokusgruppsintervju. 

 

Denna studie har gett en liten inblick i hur patienter med stickrädsla uppfattas inom den 

akuta sjukvården i ett landsting i Mellansverige. För att få fram omvårdnadsriktlinjer 

vad gäller bemötande och handhavande av patienter med stickrädsla behövs ytterligare 

forskning.  
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Slutsatser 

*Stickrädsla är inget vanligt förekommande problem 

*Stickrädsla är ofta ett uttryck för förlust av kontroll i vårdsituationen. 

*Viktigt att personalen är lugn och trygg i sitt bemötande av patienter med stickrädsla 

*Patientens behov styr rädslan för att bli stucken och personalens hantering av 

situationen 
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Bilaga 1 

 
Inst. för hälsovetenskap 

 
 
 
 
Information angående studie 
 
Personer med stickrädsla och/ eller sprutfobi undviker i så stor utsträckning som möjligt 
att utsättas för att se injektionsmaterial och/eller låta sin hud bli punkterad. De kan i 
dessa situationer reagera på oförutsedda sätt. Därför är syftet med studien att beskriva 
vilka problem som kan uppstå i omhändertagandet av patienter med stickrädsla och 
sprutfobi, i samband med ambulans- respektive anestesiologisk sjukvård och hur 
personalen hanterar detta.  
 
För att få djupare kunskaper så vore det värdefullt att få ta del av Dina erfarenheter. 
Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer i form av fokusgrupper med fyra till 
fem deltagare i varje grupp. Fokusgrupperna kommer att bestå av: två grupper med 
personal från en anestesiavdelning och två grupper med ambulanspersonal. Intervjuerna 
beräknas pågå ca 60 minuter per tillfälle och spelas in för senare utskrift till text. 
Studien bygger på frivilligt deltagande och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan motivering.  
 
Insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik och kommer att 
förvaras inlåst och endast tillgänglig för de som utför studien. Din identitet kommer inte 
att kunna utläsas i resultatet. 
 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats i omvårdnad med 
inriktning anestesi- och ambulanssjuksköterska. Studien är ett projektarbete som ingår i 
specialistutbildningen för Martin Lundin (ambulans) och Mikael Jufvas (anestesi). 
 
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående:  
 
Martin Lundin, leg.sjuksköterska                      Mikael Jufvas, leg.sjuksköterska 
Student vid Mittuniversitetet                                    Student vid Mittuniversitetet 
malu0401@student.miun.se                                    miju0300@student.miun.se  
 
 
Handledare: 
Marianne Svedlund                                           Bo Ek 
Universitetslektor, projektansvarig                              Universitetsadjunkt 


