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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Nålstick av olika slag är vanligt förekommande procedurer inom hälso- och sjukvården och 

kan orsaka lidande hos personer som upplever stickrädsla. Sjuksköterskans ansvar är bland 

annat att lindra lidande. Eftersom att alla personer är unika och upplever lidande på olika 

sätt behöver sjuksköterskan arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och inneha en 

bred kunskapsgrund för att lindra lidande vid stickrädsla. 

  

Syfte 

Syftet var att belysa lindrande åtgärder vid stickrädsla. 

  

Metod 

En litteraturöversikt har genomförts och resultatet är baserat på 18 vetenskapliga artiklar 

med kvantitativ- och kvalitativ design från de elektroniska databaserna PubMed och 

CINAHL. De inkluderade artiklarna har granskats och analyserats genom integrerad 

analys. 

  

Resultat 

Flera lindrande åtgärder vid stickrädsla kunde identifieras. Utifrån de funna åtgärderna 

delades resultatet in i två kategorier, icke farmakologiska åtgärder och farmakologiska 

åtgärder. Några av huvudfynden i resultatet som kunde reducera smärta och oro vid 

stickrädsla var sjuksköterskans goda bemötande, applicera kyla, värme eller tryck samt 

rogivande och distraherande metoder. Även farmakologiska metoder kan verka lugnande 

och smärtlindrande vid nålprocedurer. 

  

Slutsats 

Fynden i den här litteraturöversikten visar ett samband mellan smärta och oro hos personer 

med stickrädsla. Resultatet påvisar lindrande åtgärder som antingen lindrar oro eller 

smärta. Även att minskad smärta leder till minskad oro och att minskad oro leder till 

minskad smärta. Flertalet av de funna lindrande åtgärderna är ekonomiskt förmånliga och 

lättillgängliga för vårdgivare. De icke farmakologiska åtgärderna är mer lättillgängliga för 

sjuksköterskan. Slutligen är sjuksköterskans personcentrerade bemötande och respekt för 

patientens autonomi av vikt vid mötet med en person med stickrädsla.  

 

Nyckelord: Lindrande åtgärder, Nålstick, Patientupplevelse, Stickrädsla 
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INLEDNING 

Författarna till den här studien har med utgångspunkt i egna erfarenheter och ett behov av 

att fylla egna kunskapsluckor valt att rikta uppmärksamhet mot stickrädsla och lindrande 

åtgärder vid nålprocedurer. Författarna av den här studien har under 

sjuksköterskeutbildningen kommit i kontakt med patienter som varit stickrädda. Frågor 

kring fenomenet stickrädsla väcktes hos författarna och funderingar kring varför det inte 

finns mer riktlinjer eller förhållningssätt om lindrande åtgärder som sjuksköterskan kan 

praktisera vid mötet med en person med stickrädsla. Uppemot tio procent av världens 

befolkning uppskattas lida av stickrädsla och av dem uppskattas en femtedel undvika 

sjukvård på grund av sin rädsla. Därav behöver sjuksköterskan kunskap om lindrande 

åtgärder vid stickrädsla för att omhänderta en person med stickrädsla på bästa sätt och 

minska hens lidande. Författarnas förhoppning med den här studien är att synliggöra 

lindrande åtgärder vid stickrädsla som sjuksköterskan kan praktisera i sitt dagliga arbete.  

 

BAKGRUND 

Nålstick   

Nålstick är ett vanligt förekommande moment som personer möter i hälso- och sjukvården. 

Idag används blodprovstagning för att diagnostisera sjukdomar och tillstånd. Vid vissa 

medicinska procedurer har patienter en perifer venkateter och många läkemedel kan ges 

som injektion (Boman & Wikström, 2014). Med nålstick och nålprocedurer syftas det i den 

här studien på olika typer av medicinsktekniska moment där man med en nål penetrerar 

huden. Några exempel på nålstick och nålprocedurer är kapillär provtagning där 

provtagaren med en liten nål sticker i fingret och sedan samlar upp en droppe blod från 

huden att analysera och venprovtagning där en ven penetreras med en nål för att samla upp 

blod i ett provrör för analys (Boman & Wikström, 2014). Dessutom injektioner där det 

med en nål kan administreras läkemedel under huden, i en muskel eller in i blodbanan och 

insättning av venkateter där sjuksköterskan med en nål för in en liten plastslang i en ven 

som sedan kan sitta kvar en tid för fortsatt administrering av läkemedel vilket är vanligt vid 

operationer, förlossningar eller långvarig sjukdom (Boman & Wikström, 2014). Vidare 

innebär biopsi där man med en grövre nål, kanyl, kniv eller tång tar ett vävnadsprov från 

kroppens organ (Valtersson, 2018) och lumbalpunktion där läkaren med en nål i 

spinalkanalen tar vätska för provtagning, behandling eller avlastning (Jonsson, 2018).  

 

Rädsla och stickrädsla 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (2011) är upplevelse något en person upplever. Det 

kan vara en händelse, ett intryck, en känsla eller erfarenhet. Exempel på en upplevelse som 

alla människor kan känna är rädsla. Garcia (2017) beskriver rädsla som en naturlig reaktion 

som finns hos människan för att överleva och uppstår när kroppen förbereder sig på att 

möta något som är skrämmande. Vanliga reaktioner vid rädsla är avsky, stress, oro, ångest 

(Kettwich et al., 2007), hjärtklappning, svettningar, illamående och svårigheter att andas 

(www.hjärnfonden.se). Nationalencyklopedin definierar rädsla som en känsla av obehag 

som utlöses av någon form av hot (Rydén, u.å). Rädsla har olika nivåer, från lätt oro till en 

mer intensiv rädsla som definieras som fobi. I föreliggande litteraturöversikt inkluderas 

alla former av rädsla för stick inklusive fobi. Fobi definieras som att rädslan är överdriven i 

förhållande till det faktiska hotet (Öhman, u.å). American Psychiatric Association (2013) 

definierar en fobi genom de här diagnostiska kriterierna: märkbar och omedelbar rädsla 

eller ångest vid mötet med ett objekt eller situation, det obehagliga objektet eller 

situationen undviks aktivt, rädslan och ångesten över objektet eller situationen är ej 

proportionerlig till den riktiga faran, rädslan och ångesten kring objektet eller situationen 

har varat mer än sex månader.  
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Boman och Wikström (2014) skriver att analys av blodprover är viktigt och att 

blodprovstagning är vanligt förekommande inom sjukvården. Därav möter sjuksköterskor 

dagligen personer med stickrädsla, spruträdsla eller nålfobi. Hamilton (1995) säger att 

sjuksköterskan behöver vara extra uppmärksam på personer med nålfobi då de kan undvika 

att söka vård och därför är svåra att upptäcka, vilket kan leda till stora hälsoproblem för 

individen. Enligt France et al. (2013) påverkas även framtidens eventuella blodgivare 

negativt av den oro och ångest som finns kring nålstick. Studier visar att upp till 20 procent 

av personer med nålfobi undviker att söka vård på grund av rädslan (Wright, Yelland, 

Heathcote, Ng, Wright, 2009). Det är däremot svårt att veta hur stor del av befolkningen 

som lider av stickrädsla, enligt Jenkins (2014) uppskattas det till 3,5 - 10 procent.  

 

American Psychiatric Association (2013) definierar stickrädsla som rädsla för nålar i 

samband med medicinska procedurer. Vid stickrädsla aktiveras hjärnans sympatiska 

nervsystem, och hjärtfrekvensen- och blodtrycket ökar under en kort tid för att sedan 

sjunka snabbt. Det kan resultera i att en person svimmar eller är nära att svimma. Lynn 

(2010) säger att fobi för nålar är ett komplext tillstånd som gör att en person undviker 

nålprocedurer inom sjukvården. Fobin kan te sig olika från person till person. Många 

personer som är stickrädda är ofta mer rädda för att svimma än för själva nålsticket (Lynn, 

2010).  

 

Sex procent av befolkningen i Europa har någon form av specifik fobi som till exempel 

fobi för spindlar, mörker eller nålstick. Fobi för stick och nålar är lika stor mellan män och 

kvinnor. De flesta personer med fobi kan inte förklara varför de är rädda (American 

Psychiatric Association, 2013). Enligt McMurtry et al. (2016) uppkommer nålfobi oftast 

redan i barndomen och kan följa med resten av livet. Noel, McMurtry, Chambers och 

McGrath (2010) menar att barn som upplevt smärta vid venprovtagning eller dåligt 

bemötande är mer benägna att uppleva ängslan och oro inför liknande procedurer i 

framtiden.  

 

Lindra lidande - sjuksköterskans ansvar 

Svensk sjuksköterskeförening (2017, s. 7) beskriver att sjuksköterskan ska “identifiera vad 

hälsa betyder för den enskilda patienten och i teamet skapa förutsättningar för att hälsa 

främjas.” Det går även i linje med Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] som säger att målet 

med hälso- och sjukvård är en god hälsa och lika vård till hela befolkningen (SFS 2017:30, 

kap. 3, 1 §). HSL säger också att vården ska tillgodose patientens behov, bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan 

vårdgivare och vårdtagare (SFS 2017:30, kap. 5 1 §).  

 

Enligt Sandman och Kjellström (2018) formulerar Beauchamps och Childress fyra etiska 

principer inom vård och medicin. Två av de principerna är icke-skada-principen och göra-

gott-principen som kan kopplas till stickrädsla och lindrande åtgärder. Göra-gott-principen 

handlar om att förebygga skada, minska skada och göra det goda. Det inkluderar positiva 

handlingar som att förebygga lidande och smärta samt att stödja hälsa och välbefinnande. 

Att lindra lidande vid procedurer är således en etisk princip som sjuksköterskan ska 

förhålla sig till. Icke-skada-principen handlar istället om själva nålsticket och principen att 

inte göra ont på en annan människa. Förhållningssätt inom icke-skada-principen är att inte 

döda, inte orsaka skada och inte uppröra. Skillnaden mellan göra-gott-principen och icke-

skada-principen är att vid ett möte med en person syftar göra-gott-principen till att sätta 

personen i en bättre situation än innan mötet. Icke-skada-principen syftar istället till att inte 

sätta personen i en sämre situation än innan mötet (Sandman & Kjellström, 2018).   
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International Council of Nurses [ICN] (2012) etiska kod för sjuksköterskor beskriver 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, där ett av dem är att lindra lidande. 

En stickrädd person kan utsättas för onödigt lidande i samband med nålsticksprocedurer. 

För att uppfylla ICNs riktlinjer och lindra lidandet behöver sjuksköterskan kunskap om 

lidande och lindrande åtgärder. Några exempel på lindrande åtgärder enligt Machereth och 

Tomlinson (2016) är att engagera patienten och uppmuntra patientens egen förmåga samt 

undvika medicinska termer.  

 

Sjuksköterskans bemötande vid mötet med patienten är en viktig faktor för att lindra 

lidande. Mötet ska genomsyras av medkänsla och gemenskap. Om sjuksköterskan inte tar 

sig tid för att prata med patienten eller inte ger patienten ett gott bemötande skapar det 

extra lidande för patienten. Att inte bli sedd som en hel människa eller i sitt lidande gör att 

patienten känner sig obekräftad och bortsedd (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & 

Eriksson, 2004). Enligt Sandman och Kjellström (2018) kan lidande vara smärta. Om 

lidandet är orsakat av smärta kan en lindrade åtgärd vara att behandla smärta. Vidare kan 

då en lindrande åtgärd vid nålprocedurer på en person med stickrädsla vara att applicera 

lokalanestetikum EMLA på huden som sedan bedövar och minskar smärta hos patienten 

(Baxter et al., 2013). Boman och Wikström (2014) presenterar även Rapydan, ett 

medicinskt plåster med liknande effekt. De här två metoderna fungerar bäst vid nålstick, 

injektioner och insättning av venport eller perifer venkateter. Riktlinjerna från 

Vårdhandboken säger också att bedövningssalva eller bedövningsplåster kan appliceras 

och låta verka på patienter som är stickrädda (Ebefors, Hammarskjöld & Wahl, 2018).  

 

Sjuksköterskan bör ha ett personcentrerat förhållningssätt vilket enligt Ekman et al. (2011) 

innebär att sjuksköterskan ska bemöta patienter som personer och inte reducera patienter 

till sin sjukdom eller sitt tillstånd. Personcentrerad vård har visat förbättringar mellan 

vårdgivare och patient vad gäller behandlingsplaner, förbättrad hälsa och patientnöjdhet. 

Inom personcentrering är en av grundstenarna partnerskap mellan patient och vårdgivare. 

Vidare sätter personcentrering individens åsikter om hens livssituation och tillstånd i 

centrum. Patientberättelsen är en personlig redogörelse om individens upplevda sjukdom, 

symtom och livspåverkan som fångar hens lidande i ett vardagligt sammanhang, i motsats 

till medicinska berättelser som fokuserar ensidigt på det sjuka. Således är berättelsen 

utgångspunkten för personcentreringen och partnerskap i vården. Att öppna upp för att 

patienten får dela sin berättelse visar att hens upplevelser, känslor, övertygelser och 

preferenser är betydelsefulla. När fokus flyttas från de somatiska till ett mer holistiskt 

synsätt som ser hela individen och inte bara en sjukdom eller tillstånd, ges individen 

verktyg att med sin berättelse känna kontroll över kaoset en sjukdom eller ett tillstånd kan 

innebära för en person. De somatiska aspekterna och alla avancerade metoder och 

teknologier inom vården är viktiga för diagnostisering och behandling och är idag normen. 

Däremot uttrycker Ekman et al. (2011) att det objektivt somatiska snarare borde vara ett 

komplement till patientberättelsen som tar hänsyn till patientens känslor, övertygelser och 

egna resurser.  

 

Vidare är autonomi centralt inom personcentrering. Autonomi kan förklaras som rätten till 

självbestämmande. Enligt Lindberg, Fagerström, Sivberg och Willman (2014) innebär 

autonomi att ha rätt att bestämma över sitt eget liv och därmed sin egen sjukvård. Ur ett 

etiskt perspektiv kan vårdgivare därav inte tvinga en patient att ta emot vård mot 

individens vilja. Individen har rätt att informeras om hur behandlingen eller ett 

vårdmoment går till, vilken smärta som kan uppstå och eventuella risker eller 

konsekvenser med att genomföra behandling eller vårdmoment samt att avstå från 
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behandlingen. Därefter har individen rätt att välja om hen vill medverka (Lindberg et al., 

2014).   

 

Lidande 

Sacks och Nelson (2007) beskriver lidande som en komplex och föränderlig upplevelse 

som påverkar den fysiska, sociala, andliga och känslomässiga livskvalitén. Enligt Sandman 

och Kjellström (2018) är lidande en subjektiv upplevelse av obehag. Lidande kan delas in i 

primärt och sekundärt, där primärt är kroppsliga och psykiska symtom som smärta, 

trötthet, oro och ångest medan sekundärt lidande är en reaktion på symtomen. 

  

Arman (2012) beskriver verbet att lida som att genomleva och utstå smärta, att genomgå, 

tåla, bära, uthärda eller vidkännas smärtsamma omständigheter. Det är även möjligt att 

koppla lidande till en viss sjukdom eller situation, som exempel lida av stickrädsla, vilket 

då gör att lidandet kännetecknas av stickrädsla. Lidande kan även beskrivas som substantiv 

där den mänskliga upplevelsen blir i fokus, som exempel patientens lidande. Synonymer 

till lidande är plåga, smärta, elände, pina och prövning. Arman (2012) fortsätter att i 

vårdande av lidande är hela människan central och lidandet ska leda till omsorg och ömhet 

för medmänniskan. Det är viktigt att sjuksköterskan själv reflekterar över sitt 

förhållningssätt till begreppet lidande och försöker sträva mot att associera det med ömhet, 

medlidande och bekräftelse mer än vid mörker, sorg, inre oro, sårbarhet och ensamhet. 

Eriksson (1997) säger att sjuksköterskan är viktig för den lidande patienten och att 

kontinuitet med samma sjuksköterska är avgörande. Sjuksköterskan behöver också förstå 

att den lidande patienten inte är mottaglig för undervisning eller information mitt i sitt 

lidande.  

 

Eriksson (2015) talar om olika former av lidande inom hälso- och sjukvården; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är en persons lidande som 

kan kopplas till sjukdom och behandling vilket kan innebära kroppslig smärta eller själsligt 

lidande. Sjukdomslidande har en nära relation till vårdlidande. Vårdlidande delas vidare 

upp i fyra kategorier, kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning och utebliven vård. Livslidande är lidande en person upplever när hen 

känner att hens livssituation är hotad (Eriksson, 2015).  

 

Mötet med personer med stickrädsla kan kopplas till vårdlidande. Vårdlidande är enligt 

Eriksson (2015) onödigt lidande som uppkommer när hälso- och sjukvårdspersonal 

omedvetet brister i sin kunskap och reflektion om mänskligt lidande. Enligt Eriksson 

(2015) fokuserar vårdlidande för mycket på högteknologi och glömmer människan. 

Patienter som utsätts för vårdlidande inom hälso- och sjukvården kan uppfatta det som 

kränkning av hens värdighet. Det innebär att frånta patientens möjligheter att vara 

människa och minska hens egna hälsoresurser. En sjuksköterska kan till exempel kränka en 

människa genom att vara nonchalant, slarva, inte se personen eller inte ge denne plats 

(Eriksson, 2015).  

 

I en konceptanalys av det engelska begreppet suffering (lidande) av Carneval (2009) 

framhålls det att lidande inte är smärta, utan att det ska klassas som en emotion och att 

upplevelsen av lidandet är en subjektiv känsla hos varje enskild individ som ej kan mätas 

objektivt av utomstående. Även då smärta kan vara en orsak till lidande, behöver smärta 

inte nödvändigtvis innebära lidande. Likväl är det möjligt att uppleva lidande utan att ha 

smärta. Carneval (2009) framhåller Casalls beskrivning av lidande som innebär dels att det 

bara är personen som lider som kan förstå lidandet och hur omfattande lidandet är eftersom 
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allas upplevelser skiljer sig åt. Dels att individens jag/person/själv hotas av något som 

äventyrar eller uppfattas att äventyra hens integritet genom att begränsa viktiga aspekter av 

hens liv (Carneval, 2009). 

 

Med ovan bakgrund konstateras således att begreppet lidande är mycket komplext. I 

föreliggande självständiga arbete har vi utgått från att lidande upplevs ytterst individuellt 

och att lidande både kan vara psykiskt lidande som kan uttryckas som till exempel oro och 

ängslan eller fysiskt lidande i form av smärta. Slutligen kommer Erikssons tre dimensioner 

av lidande att vara till grund när resultatet av den här studien tolkas.   

 

Problemformulering 

Nålstick av olika slag är vanligt förekommande moment i sjukvården. Alla sådana 

procedurer kan upplevas som obehagliga, smärtsamma och orsaka lidande för personer 

med stickrädsla. En av sjuksköterskans åtagande är att minska lidande. För att minska 

lidande behöver sjuksköterskan förstå personer med stickrädsla upplevelser vid 

stickprocedurer och vilka åtgärder som uppfattas som lindrande. I nuvarande riktlinjer 

finns rekommendation att använda lokalanalgetika som lindrande åtgärd vid nålstick. Varje 

person är en individ och upplever nålstick på olika sätt varav sjuksköterskan behöver mer 

kunskap om stickrädsla och lindrande åtgärder vid nålsticksprocedurer för att kunna möta 

alla individers unika behov.  
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SYFTE 

Syftet var att belysa lindrande åtgärder vid stickrädsla. 

 

METOD 

Val av metod 

Den valda metoden var litteraturöversikt då den ansågs vara bäst lämpad för att besvara 

studiens syfte. En litteraturöversikt syftar till att få en uppfattning om forskningsläget och 

hitta förankring till att bedriva evidensbaserad vård (Rosén, 2012). Enligt Polit och Beck 

(2012) utför forskare litteraturöversikter för att hitta fynd om ett visst ämne i tidigare utförda 

studier. Syftet med det är att ur olika perspektiv öka förståelsen för ett ämne. Vidare menar 

Rosén (2012) att en litteraturöversikt kan omfatta studier av både kvalitativ- och kvantitativ 

design.  

 

Urval 

Genom sökning i vetenskapliga databaser valdes 18 vetenskapliga artiklar med kvalitativ- 

och kvantitativ design som besvarade syftet. Forsberg & Wengströms (2016) steg i 

urvalsprocessen följdes som innebär att först definiera sökord och bestämma urvalskriterier, 

sedan genomföra databassökningen och eventuella manuella sökningar och till sist välja ut 

relevanta artiklar, läsa och kvalitetsgranska dem.  

 

Avgränsningar 

Artiklarna skulle vara originalartiklar eftersom en litteraturöversikt endast ska innehålla 

originalartiklar (Polit & Beck, 2014). Vidare menar Polit och Beck (2014) att en 

originalartikel innebär att forskaren som utförde studien har skrivit artikeln. Artiklarna skulle 

även vara peer reviewed vilket innebär att en utomstående forskare har granskat artikeln och 

godkänt den för publicering (Polit & Beck, 2014). Till sist skulle artiklarna också vara etiskt 

granskade, på engelska och vara högst tio år gamla då vi ville utforska det aktuella 

forskningsläget (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar som handlade om vuxna över 18 år samt hade ett 

patientperspektiv som omfattade rädsla för stick och lindrande åtgärder. Exklusionskriterier 

var artiklar som endast handlade om barn och artiklar med ett sjuksköterskeperspektiv. 

Artiklar där rädsla för sjukdomsbesked hade större fokus än rädsla för stick exkluderades. 

 

Datainsamling 

Databassökningar utfördes i de elektroniska databaserna Public Medline (PubMed) och 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). PubMed innehåller 

artiklar inom medicin, omvårdnad och tandvård, och CINAHL inkluderar artiklar som främst 

handlar om omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi (Karlsson, 2017). En handledning i 

databassökning genomfördes med högskolebibliotekarie den 25 januari 2019 för att fördjupa 

förståelsen kring sökstrategier, avgränsningar och sökord. Sökorden togs fram utifrån 

studiens syfte. I de stora databaserna som PubMed och CINAHL är de vetenskapliga 

artiklarna etiketterade med specifika indexord. På Pubmed heter indexord Medical Subject 

Headings (MeSH-termer). De MeSH-termer som användes var needles, injections, syringes, 

punctures, fear, fear/psychology, stress, anxiety, anxiety disorders, phobic disorder, vascular 

access devices och catheterization peripheral. I CINAHL heter indexord subject heading lists 

och där användes sökorden needles, injections, syringes, punctures, fear, anxiety, anxiety 

disorders, phobic disorders, stress psychological, adaptation, psychological, coping och 

distraction. Vid databassökningarna applicerades även avgränsningarna enligt det för den här 
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studien valda urval. Subject heading lists i CINAHL söktes även med funktionen explode 

som innebär att alla andra indexord som inkluderas i subject heading lists även söks. Ord som 

sökts med explode har markerats med + i tabellen nedan (se tabell 1). De booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes för att kombinera sökord för att begränsa respektive 

bredda sökresultatet (Kristensson, 2014). Kombinationer av sökord är presenterade nedan (se 

tabell 1). 

 

Rosén (2012) beskriver olika steg i datainsamlingen. Till att börja med görs en sökning i en 

databas med olika kombinationer av sökord. Utifrån sökresultatet görs sedan en grovsållning 

utifrån titel, sedan abstract och till sist ett urval av artiklarna i fulltext. Databassökningarna 

för den här litteraturöversikten utfördes under januari och februari 2019. Sammanlagt hittades 

385 artiklar, av dem lästes 105 abstracts och 43 artiklar i fulltext. Dubbletter av artiklar 

påträffades i de olika databaserna. Utifrån det valdes sedan 18 artiklar som besvarade 

studiens syfte. Artiklarna som inkluderats i resultatet är markerade med asterisk i 

referenslistan. I tabellen nedan (tabell 1) presenteras databassökningarna, hur många träffar 

som påträffades, hur många abstracts och artiklar i fulltext som lästes samt hur många av dem 

som sedan inkluderades i resultatet. 

 

Tabell 1. Redovisning av databassökning. 
  

Databas 

Datum  

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

Abstracts 

Antal lästa 

artiklar i 

fulltext 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-01-25 

(("fear"[MeSH Terms]) OR 

"anxiety"[MeSH Terms]) OR 

"anxiety disorders"[MeSH 

Terms]) OR "phobic 

disorders"[MeSH Terms]) OR 

"stress, psychological"[MeSH 

Terms]) OR "adaptation, 

psychological"[MeSH Terms])) 

AND (("needles"[MeSH 

Terms]) OR "injections"[MeSH 

Terms]) OR "syringes"[MeSH 

Terms]) OR "punctures"[MeSH 

Terms])  

255 79 38 14 

CINAHL 

2019-02-04 

((MH "Needles") OR (MH 

"Injections+") OR (MH 

"Syringes") OR (MH 

"Punctures+")) 

AND ((MH "Fear+") OR (MH 

"Anxiety+") OR (MH "Anxiety 

Disorders+") OR (MH "Phobic 

Disorders+") OR (MH "Stress, 

Psychological+") OR (MH 

"Adaptation, Psychological+") 

OR (MH "Coping+") OR (MH 

"Distraction"))  

123 22 

 

2 1 
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Databas 

Datum  

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

Abstracts 

Antal lästa 

artiklar i 

fulltext 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-02-05 

(("vascular access 

devices"[MeSH Terms]) OR 

"catheterization, 

peripheral"[MeSH Terms])) 

AND (("anxiety"[MeSH 

Terms]) OR 

"fear/psychology"[MeSH 

Terms])) 

7 4 3 3 

TOTALT   385 105 43 18 

 

Databearbetning 

De inkluderade artiklarna har granskats utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, en modifierad version av Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Varje artikel har blivit 

klassad som hög kvalitet (I), medel kvalitet (II) eller låg kvalitet (III) utifrån definierade 

kriterier (se bilaga A). De 18 valda artiklarna lästes utförligt av oss båda och relevant 

information för studiens syfte markerades i texten. Titel, syfte, metod, resultat och kvalitet för 

varje inkluderad artikel sammanställdes sedan i en matris (se bilaga B) för att tillförlitligheten 

på artiklarna enkelt skulle kunna bedömas (Rosén, 2012). Av 18 inkluderade artiklar var 14 

av hög kvalitet och fyra av medel kvalitet. 16 artiklar var av kvantitativ design och två 

artiklar var av kvalitativ design. 

 

Dataanalys 

De inkluderade artiklarna i den här studien har analyserats genom integrerad analys utifrån 

inspiration av Kristensson (2014). Kristensson (2014) beskriver integrerad analys som ett sätt 

att sammanställa resultatet i en litteraturöversikt på ett överskådligt sätt. Istället för att stapla 

artiklarna på varandra, ställs de i relation till varandra och artiklar som handlar om liknande 

lindrande åtgärder presenteras integrerat i resultatet. Först lästes artiklarna av oss båda, 

relevant text färgmarkerades och varje artikels innehåll sammanfattades kort på en post-it-

lapp på artikelns framsida. Utifrån artiklarnas innehåll identifierades sedan likheter och 

olikheter som resulterade i två huvudkategorier och fem subkategorier. Slutligen låg de olika 

kategorierna till grund för resultatredovisningen (se tabell 2).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Den etiska kontentan vid alla typer av studier är att värna om människors integritet, 

självbestämmande och lika värde hos alla inblandade (Kjellström, 2012). Bra forskning är 

enligt Helgesson (2015) definierad som nyttig forskning, forskning som väl uppfyller 

vetenskapens interna krav samt etiskt godtagbar forskning. Vi har i föreliggande arbete 

inspirerats av ett objektivt synsätt och ej värderat information. Syftet med forskning är enligt 

World Medical Associations Helsingforsdeklaration (2013) att skapa ny kunskap men det har 

aldrig företräde framför deltagarnas rättigheter och intressen. Ett annat etiskt förhållningssätt 

att reflektera över är hur ny kunskap kan upptäckas med så lite resurser som möjligt 

(Kjellström, 2012). Med den bakgrunden kan en litteraturöversikt vara att föredra då det är en 

resurseffektiv metod i och med att den är kostnadseffektiv och kräver lite medverkan från 

människor men samtidigt upptäcks ett nytt område på ett brett och strukturerat sätt.  
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Den här studiens resultat inkluderade artiklar som är studier som är utförda på människor. Då 

är det viktigt att säkerställa att studien erhållit informerat samtycke från deltagarna, att risk 

för skada på människan är övervägt och att respekt för människans integritet och autonomi 

har tillgodosetts (Helgesson, 2015). Helgesson (2015) fortsätter att författarna till artiklarna 

ska vara fria och inte ha ekonomiska vinstintressen. Vetenskapsrådet (2017) säger också att 

värdet av ny forskning alltid måste jämföras mot risken för integritetskränkning och skydd 

mot insyn i människors privatliv. Vidare menar Helgesson (2015) att plagiering, 

förvanskning och fabricering är alla forskningsetiska överträdelser. För att säkerställa att det 

inte skett, har vi använt egna formuleringar och tydligt refererat enligt referensmodellen 

American Psychological Association (APA) för att visa vilka källor som använts. Arbetet har 

även plagiatkontrollerats via Urkund.  
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RESULTAT  

Resultatet utgörs av 18 artiklar. Huvudkategorierna av de funna lindrande åtgärderna vid 

stickrädsla var icke farmakologiska åtgärder och farmakologiska åtgärder. Under icke 

farmakologiska åtgärder skapades subkategorier som var bemötande, kyla, värme och tryck 

samt rogivande och distraherande åtgärder. Under farmakologiska åtgärder återfanns 

subkategorierna smärtlindrande läkemedel samt lugnande läkemedel (se tabell 2). Artiklarna 

som inkluderats i resultatet är markerade med asterisk i referenslistan samt presenterade i en 

matris, se bilaga B. 

 

Tabell 2. Presentation av resultatanalys. 

Kategorier Subkategorier 

Icke-farmakologiska åtgärder Bemötande 

Kyla, värme och tryck 

Rogivande och distraherande åtgärder 

Farmakologiska åtgärder Smärtlindrande läkemedel 

Lugnande läkemedel  

 

Icke-farmakologiska åtgärder 

Bemötande  

Sjuksköterskans bemötande är viktigt och Hassali et al. (2013) betonar i sin studie vikten av 

att sjuksköterskan lyssnar, är personcentrerad och ger korrekt information vilket även 

diskuteras i Andrews (2011) studie. En lindrande åtgärd som nämns i båda studierna är att ge 

patienten kontroll över sin situation. Enligt Andrews (2011) kan patienter med stickrädsla 

uppleva det stärkande att vara delaktiga och medvetna om sitt tillstånd. Vissa patienter 

upplever det som lindrande att om möjligt få välja storlek på nål och insticksställe vid 

venprovtagning. Hassali et al. (2013) kom i sin studie fram till att sjuksköterskan kan 

motivera patienter med diabetes att injicera sitt insulin genom att utbilda patienterna om 

fördelarna med att ta insulin. När sjuksköterskan arbetar personcentrerat och förstår vad som 

gör att en patient inte vill injicera insulin kan sjuksköterskan genom utbildning bättre 

motivera patienten att fullfölja sin behandling med insulininjektioner. Även Andrews (2011) 

menar att sjuksköterskan behöver vara hjälpsam och förstående vid mötet med en person med 

stickrädsla. Vidare betonar Andrews (2011) att flera faktorer ofta påverkar en persons 

nålfobi. Både själva nålen, storleken på nålen, om sjuksköterskan är hjälpsam eller inte, 

väntrummet och tidigare erfarenheter av nålstick är av betydelse för en person med 

stickrädslas upplevelse vid nålproceduren. Det är även viktigt att sjuksköterskan har i åtanke 

att patienten kan uppleva olika nivåer av rädsla. Vissa patienter är rädda för allt som har med 

sjukhus att göra medan andra patienter endast är rädda när de själva ska ta blodprov 

(Andrews, 2011).  

 

Kyla, värme och tryck 

Studier visar att sensoriska interventioner som kyla, värme och tryck kan minska smärta och 

oro vid nålprocedurer. Baxter, Leong och Mathew (2009) jämför en kall, vibrerande apparat 

vid namn Buzzy med kylspray (vapocoolant) och kommer fram till att kombinationen av 

både Buzzy och kylspray ger bäst smärtlindrande effekt vid blodprovstagning. Kylsprayen 

applicerades i fem sekunder innan sticket och Buzzy placerades runt handleden eller armen 

fem till tio centimeter ovan insticksstället och satt kvar under hela proceduren. Nämnvärt är 

dock att kyla har kärlkontraherande effekt vilket kan försvåra venstick. En annan studie av 
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Redfern, Micham, Sievert och Chen (2018) visar att Buzzy även verkar lindrande mot oro vid 

insättning av perifer venkateter (PVK). De deltagare som var nervösa hade bäst lindrande 

effekt av Buzzy mot sin oro. Deltagarna i studien upplevde däremot inte Buzzy som 

smärtlindrande.  

 

En annan sensorisk lindrande åtgärd är att använda värme vid insättning av PVK. Det visar en 

studie av Fink et al. (2009) där deltagare med blodcancer fick varma handdukar, antingen 

blöta eller torra, lindade runt armen sju minuter innan insättning av PVK. Torra handdukar 

var 2,7 gånger bättre än blöta handdukar då det var mer bekvämt för patienten och enklare för 

sjuksköterskan att lyckas på första försöket vilket förkortade insättningstiden. Oro hos 

patienterna minskade också när proceduren var över snabbt och sjuksköterskan lyckades 

direkt. Även Andrews (2011) tar upp vikten av att sjuksköterskan lyckas med provtagningen. 

En deltagare berättar att hen blir stressad, yr och orolig när sjuksköterskan har svårt att hitta 

ett bra blodkärl.  

 

En annan lindrande åtgärd vid stickrädsla är att sjuksköterskan applicerar tryck av olika slag. 

Hosseinabadi, Biranvand, Pournia och Anbari (2015) visar att akupressur minskar smärta och 

oro vid venprovtagning. Akupressur är en icke farmakologisk metod där akupressören trycker 

på punkter på kroppen som till exempel mellan ögonbrynen och på händerna, för att minska 

bland annat smärta, oro och sömnsvårigheter. Deltagarna fick skatta sin smärta och oro på 

visuell analog skala (VAS) mellan ett - tio där ett var ingen smärta eller oro och tio var värsta 

tänkbara smärta eller oro. Patienterna som fick akupressur vid venprovtagningen skattade sin 

smärta som VAS 2,42 och patienterna i kontrollgruppen skattade sin smärta som VAS 3,26. 

Det visades även skillnader i oro där patienter med akupressur upplevde mindre oro än 

kontrollgruppen efter provtagningen (Hosseinabadi, et al., 2015). Även Rizi, Shamsalinia, 

Ghaffari, Keyhanian och Nabi (2017) har funnit att akupressur lindrar både smärta och oro 

vid benmärgsbiopsi. Således är akupressur en lindrande åtgärd på mindre invasiva procedurer 

som venprovtagning (Hosseinabadi, et al., 2015) och mer invasiva procedurer som 

benmärgsbiopsi (Rizi et al., 2017). Vidare menar Özturk, Baykara, Karadag och Eyikara 

(2017) att manuellt tryck också verkar lindrande vid intramuskulära injektioner. Trycket gavs 

av sjuksköterskan med hens tumme på injektionsstället i tio sekunder precis innan injektionen 

administrerades. Fortsättningsvis visar Çelik och Khorshid (2015) i sin studie att ShotBlocker 

minskar smärta vid intramuskulära injektioner. ShotBlocker är en liten platta i plast med 

mjuka piggar som trycks mot huden vid insticksstället vid injicering. Personer som fick 

injektionen med ShotBlocker upplevde signifikant mindre smärta än placebo- och 

kontrollgrupperna. Dessutom uppgav 30 procent av deltagarna som fick ShotBlocker att de 

var stickrädda och därför visar ShotBlocker vara en god lindrande åtgärd hos personer med 

stickrädsla. Däremot minskade inte deltagarnas oro vid användning av ShotBlocker. Çelik 

och Khorshid (2015) tror att det beror på att deltagarna blev stressade av att ett nytt föremål 

introducerades.  

 

Rogivande och distraherande åtgärder 

Det finns flera studier som utforskar om musik kan ha lindrande verkan vid olika typer av 

stick. En studie om prostatabiopsier har kommit fram till att lyssna på klassisk musik under 

stickproceduren lindrar både smärta och oro (Chang et al., 2014). Vidare har Chen, Seth, Rao, 

Huang och Adelman (2012) funnit att lyssna på klassisk musik inför och under intravitreala 

injektioner (injektioner i ögat) minskar oro, däremot fann de inga indikationer på att musiken 

lindrade smärta. Även Soo et al. (2016) har i sin studie funnit att musik lindrar oro vid 

bröstbiopsier utförda med nål.  
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Soo et al. (2016) har även funnit att patienter som fått lyssna på guidad meditation under 

biopsin upplevde minskad oro och dessutom minskad smärta. En annan studie har kommit 

fram till att avslappningsövningar inför vaccinering också kan lindra oro (McWhorter & Gil-

Rivas, 2014). Vidare har Karaman et al. (2016) i sin studie kommit fram till att aromaterapi 

där deltagarna fått inhalera lavendelolja vid PVK-insättning lindrar både smärta och oro.  

 

I ytterligare en studie om icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid PVK-insättning 

av Yılmaz och Güneş (2018) provades om att hosta, klämma på stressboll, eller andas i en 

spirometer kunde ha smärtlindrande effekt. Både att hosta och att blåsa i en spirometer 

fungerar med samma mekanism som Valsalva manövern, vilket innebär att personen försöker 

andas ut med stängda luftvägar. Interventionerna ökar trycket i thorax vilket gör att 

blodkärlen i thorax kontraheras vilket i sin tur påverkar vagusnerven genom baroreceptorerna 

(tryckreceptorer) i kärlen. Tryckökningen i thorax har därav en antinociceptiv effekt, vilket 

innebär att det blir en reducerad känslighet för stimuli av smärtnerverna. Studien framhöll 

även att båda metoderna hade en avledande effekt. Att klämma på en stressboll hade ingen 

antinociceptiv effekt, däremot hade även den intervention en avledande effekt som minskade 

smärtan (Yılmaz & Güneş, 2018). Andrews (2011) nämner också att distraktion är en väl 

fungerande metod för vissa personer med stickrädsla. En deltagare i den studien berättar att 

en lindrande åtgärd är att sjuksköterskan som ska ta blodprov kan prata om något annat och 

på så sätt distrahera från själva provtagningen. En annan deltagare tycker att den bästa 

metoden är att distrahera sig själv vid blodprovstagning och föreställa sig att hen befinner sig 

på en annan plats (Andrews, 2011).  

 

Slutligen konstateras att musiklyssning (Chang et al, 2014; Chen et al, 2012; Soo et al, 2016), 

meditation (Soo et al, 2016), avslappningsövningar (McWhorter & Gil-Rivas, 2014), 

aromaterapi (Karaman et al, 2016), att hosta, blåsa i spirometer och klämma på en stressboll 

(Yılmaz & Güneş, 2018) är lättillgängliga, kostnadseffektiva och enkla metoder för att 

minska lidande vid nålprocedurer.  

 

Farmakologiska åtgärder 

Smärtlindrande läkemedel  

McNaughton, Zhou, Robert, Storrow och Kennedy (2009) hittade in sin studie om PVK-

insättning att både lidokain (lokalanestetikum) som kräm och som subkutan injektion kunde 

användas lokalt för att bedöva huden och på så sätt minska smärta och oro. Anmärkningsvärt 

var att deltagarna i studien inte var besvärade av ett adderat subkutant stick. En studie av 

Moisset et al. (2016) visar att inhalation av fixerad 50:50 lustgas och syrgas mixtur är effektiv 

för att reducera smärta vid lumbalpunktion (LP). De deltagare som fick inhalera lustgas och 

syrgas skattades sin smärta lägre än deltagarna som bara fick syrgas.  

 

Lugnande läkemedel 

Vadalouca et al. (2009) har utforskat om läkemedlet parecoxib vid insättning av 

epiduralkateter förutom att vara smärtlindrande dessutom har en lugnande effekt inför 

invasiva procedurer. Resultaten visar att parecoxib minskar oro inför förväntade smärtsamma 

procedurer. Vadalouca et al. (2009) kunde inte säkerställa de faktiska mekanismerna till att 

oron minskade däremot kunde de konstatera att förväntad smärta och oro leder till högre 

skattad smärta. Moisset et al. (2016) visar även att inhalation av fixerade 50:50 lustgas och 

syrgas även minskade oro.  
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DISKUSSION

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa lindrande åtgärder vid stickrädsla. Studiens resultat påvisade 

icke-farmakologiska och farmakologiska metoder som verkar lindrande på olika sätt. Ett av 

huvudfynden i resultatet var att sjuksköterskans bemötande är av vikt. Vidare beskrevs att 

kyla, värme, tryck samt rogivande och distraherande metoder kan reducera smärta och oro. 

Även farmakologiska metoder nämndes som kan verka lugnande och smärtlindrande vid 

nålprocedurer. Slutligen var ett återkommande tema att sambandet mellan smärta och oro är 

centralt i lidande hos en person med stickrädsla.  

 

Lidande kan innefatta både psykiskt och fysiskt lidande och flera studier tar upp sambandet 

mellan oro och smärta. Smärta föder oro och oro leder till mer upplevd smärta (Soo et al., 

2014; Vadalouca et al., 2009). Cho et al. (2016) menar också att oroliga patienter tenderar att 

uppleva mer smärta. Således kan en lindrande åtgärd som minskar oro även minska smärta 

och vice versa. Weiss och Lavin (2009) säger även att oro kan bero på tidigare upplevelser av 

smärta. Därav är det viktigt att lindra smärta hos personer för att de vid framtida procedurer 

ska uppleva mindre oro. Vidare har smärtkänsliga personer högre risk att utveckla stickrädsla 

(Smith & Meuret, 2012) varav det är ännu viktigare att lindra smärtan hos smärtkänsliga 

personer. Även Dongen, Abraham, Ruiter och Veldhuizen (2013) påpekar att oron kring 

nålprocedurer måste minskas för att människor ska vilja donera blod i framtiden. Som 

tidigare nämnt är blodprover viktiga för svensk sjukvård (Boman & Wikström, 2014). Om 

människors stickrädsla inte tas på allvar kommer många viktiga nålprocedurer inte vara 

möjliga att genomföra vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.  

 

Lidandet vid nålprocedurer kan ha fokus dels på smärtlindring och dels på att lindra oro. 

Däremot kan det vara svårt att definiera vilket fokus en lindrande åtgärd har eftersom smärtan 

och oron är sammanlänkade. Carneval (2009) framhåller att lidandet är en individuell 

upplevelse, följaktligen torde likväl lindrande åtgärder vara individuella. En lindrande åtgärd 

kan uppfattas smärtlindrande för en person, minska oro för någon annan eller inte uppfattas 

lindrande alls hos en tredje person. Eriksson (2015) menar att smärta kan vara en orsak till 

lidande, även då smärta inte alltid behöver innebära lidande. Likväl som en person kan känna 

lidande utan att ha smärta. Vidare menar Eriksson (2015) att smärta som orsakar lidande ska 

med alla medel lindras. Med det i åtanke har författarna av den här studien trots lidandets 

komplexitet ämnat att särskilja de lindrande åtgärder som påträffats och kategoriserat dem. 

Resultatet påvisar två kategorier av lindrande åtgärder, farmakologiska åtgärder och icke-

farmakologiska åtgärder som alla verkar effektivt på oro och smärta, antingen enskilt eller i 

kombination.  

 

Resultatet från den här studien visar att med fokus på att lindra oro kan lättillgängliga 

metoder som värme och musik samt lugnande läkemedel verka effektivt. Eftersom Andrews 

(2011) beskriver att om sjuksköterskan har svårt att hitta ett bra blodkärl vid provtagning kan 

det göra en person med stickrädsla mer orolig. Även Song och Oh (2016) menar att 

misslyckat stick leder till mer stress för patienten. En lindrande åtgärd kan då vara att 

applicera värme innan nålstick vilket gör det lättare för sjuksköterskan att lyckas med sticket 

då blodkärlen dilateras (Fink et al. 2009). På så sätt kan lidandet för patienten lindras med 

lättillgängliga metoder som värme. Även att lyssna på musik är en lättillgänglig och billig 

metod som minskar oro vid procedurer som prostatabiopsi (Chang et al., 2014), bröstbiopsi 

(Soo et al., 2016) och intravitreala injektioner (Chen et al., 2012). Det är också möjligt att 

lindra oro med läkemedel inför ett ingrepp vilket då i sin tur kan lindra smärta (Vadalouca et 

al. 2009). Andra kostnadseffektiva metoder som sjuksköterskan kan använda för att lindra oro 
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är meditation (Soo et al., 2016), avslappningsövningar (McWhorter & Gil-Rivas, 2014), 

avledningsövningar (Yılmaz & Güneş, 2018) och aromaterapi (Karaman et al., 2016).  

 

Om fokus istället läggs på smärtlindring visar den här studiens resultat att det finns 

farmakologiska metoder som analgetika (Vadaluca et al., 2009), lokalanalgetika i form av 

kräm eller subkutana injektioner (McNaughton et al., 2009) och även lustgas (Moisset et al., 

2016). Mer intressant för sjuksköterskan är alla de icke farmakologiska metoder som den här 

studiens resultat presenterar. Kyla och vibrationer (Baxter et al., 2009), akupressur 

(Hosseinabadi, et al., 2015; Rizi et al., 2017) och manuellt tryck (Özturk et al., 2017) verkar 

lokalt och är lättillgängliga och smärtlindrande metoder. Andra enkla smärtlindrande metoder 

som sjuksköterskan kan praktisera är att be patienten att hosta eller att blåsa i en spirometer 

om den finns tillgänglig (Yılmaz & Güneş, 2018). Icke farmakologiska metoder kan vara att 

föredra då de kan utföras av sjuksköterskan direkt till skillnad från farmakologiska metoder 

som måste förskrivas av läkare och därför inte är lika lättillgängliga (Baxter et al., 2009).  

 

Att respektera en persons autonomi och ta del av personens upplevelser är en viktig del av att 

lindra lidande (Ekman et al., 2011). Autonomi i en vårdkontext ska enligt Zimmerman (2017) 

ge möjlighet till många val, god information och inte vara influerad av åsikter från 

utomstående. En studie av Andrews (2011) som inkluderats i den här studiens resultat ger 

exempel på hur sjuksköterskan kan ta till vara på personens egna copingstrategier och göra 

personen delaktig och få känna sig sedd och betydelsefull vid nålsticksprocedurer. Vilket 

även stöds av Eriksson (2015) som menar att lidande kan lindras genom att patienten känner 

sig välkommen, bekräftad och att få vara delaktig. Till exempel kan den patienten välja 

insticksställe och storlek på nålen om möjligt (Andrews, 2011). Personer med stickrädsla kan 

även uppleva att sjuksköterskan inte förstår stickrädslan och skäms då för att berätta att hen 

är rädd (Andrews, 2011). När sjuksköterskan i enlighet med Ekman et al. (2011) tar del av 

patientens berättelse och respekterar hens upplevelser, känslor, övertygelser och preferenser 

flyttas fokus från stickrädslan. Istället ger berättelsen verktyg till individen att känna kontroll 

över situationen. Även Eriksson (2015) betonar att om patienten är informerad, delaktig och 

fått svar på sina frågor kan det lindra oro och ängslan. Med den bakgrunden kan tänkas att en 

person med stickrädsla kan bli stärkt av att bli tillfrågad och själv få vara med och välja vilka 

lindrande åtgärder som hen tror vara mest lindrande. Till exempel i en studie från det här 

arbetets resultat där deltagarna fick subkutan injektion lidokain som smärtlindring inför PVK-

insättning (McNaughton et al., 2009). Då kan patienten få välja om hen föredrar två stick och 

smärtlindring, eller ett stick och ingen smärtlindring.  

 

Som tidigare nämnts menar Sandman och Kjellström (2018) att lidande är en subjektiv 

upplevelse av obehag. Således behöver sjuksköterskan kunskap och resurser för att vara 

personcentrerad, spontan och följa patienten åt önskad riktning i en konversation. Varje 

patient är unik och upplever lidande och lindrande åtgärder på olika sätt. En intervjustudie 

genomförd på sjuksköterskor om att distrahera personer med stickrädsla vid nålproedurer 

beskriver att sjuksköterskan måste vara spontan, lyssna och reagera kvickt i samtal med 

patienten (Andrews & Shaw, 2010). Sjuksköterskan behöver följa patienten och anpassa 

språket efter var samtalet leder. Sammanfattningsvis finns det inte ett universellt bemötande 

som passar för alla personer som ska genomgå en nålprocedur utan sjuksköterskan måste 

anpassa bemötandet till personen och situationen som uppstår. Mötet med personer med 

stickrädsla ska däremot vara präglat av god- och etisk godtagbar vård som grundas i kärlek 

(Eriksson, 2015).  
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Sjuksköterskan har även en utbildande roll vid nålprocedurer. En artikel från den här studiens 

resultat menar att okunskap om insulin och varför insulin är viktigt är en orsak till att 

personer med diabetes undviker att ta insulin (Hassali et al., 2013). På samma sätt kan 

personer som ska ta blodprov inte förstå varför. Om en person inte förstår varför ett blodprov 

är nödvändigt, finns det en risk att personen undviker provtagningen. Inför en nålprocedur är 

det därför relevant att sjuksköterskan förklarar varför blodprovet eller insättningen av PVK är 

viktigt. Okunskap och att inte förstå kan även leda till ökad rädsla och oro.  

 

Att använda lindrande åtgärder vid nålprocedurer på personer med stickrädsla kommer att ha 

en positiv påverkan på individen och samhället. Som tidigare nämnt tenderar personer med 

stickrädsla att undvika sjukvård vilket får förödande konsekvenser för den enskilde 

(Hamilton, 1995) men också för samhället då antal blodgivare kan minska (France et al., 

2013). Det är även kostnadseffektivt att ta stickrädsla på allvar. Att ha adekvata metoder för 

att lindra stickrädsla leder till snabbare och mer effektiva stick vilket är kostnadseffektivt. Det 

bidrar även till en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskan och andra professioner inom hälso- 

och sjukvården. Slutligen bidrar det till att lindra lidande för personen med stickrädsla då hen 

inte utsätts för onödigt lidande. Alla lindrande åtgärder som nämns verkar effektivt för att 

lindra lidande vid stickrädsla.  

 

Metoddiskussion 

Den valda metoden var litteraturöversikt. Utifrån sammanställt resultat kan studiens syfte ses 

som uppfyllt. Fördelen med att utföra en litteraturöversikt är enligt Rosén (2012) att den ger 

en överblick av forskningsläget. Nackdelen med litteraturöversikt är att det finns en risk att 

författarna väljer ut studier som stärker författarnas egna ståndpunkter vilket ger en orättvis 

bild av forskningsläget (Rosén, 2012). Alternativt hade en intervjustudie av kvalitativ design 

besvarat studiens syfte, med förutsättning att tillräckligt många personer med stickrädsla och 

upplevelser av lindrande åtgärder hade deltagit. Den utförda litteraturöversikten har gett en 

internationell översikt till skillnad från en intervjustudie av kvalitativ design som endast 

förmått att besvara syftet på nationell nivå. Studiens resultat innehåller artiklar av både 

kvalitativ och kvantitativ design vilket stärker studiens trovärdighet (Borglin, 2012) och 

belyser området ur flera synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016). Däremot har 

randomiserade kontrollerade studier bäst bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2016). I den 

här studien är 16 av de inkluderade artiklarna randomiserade kontrollerade studier, vilket 

torde leda till att litteraturöversikten håller högre kvalitet.  

 

Enligt Henricson (2012) kan datainsamling, databearbetning och dataanalys påverkats av att 

det var första gången som författarna av den här studien utförde en litteraturöversikt. För att 

stärka kompetensen hos författarna tog författarna i enlighet med Rosén (2012) hjälp av en 

högskolebibliotekarie vid datainsamling för att fördjupa förståelsen kring sökstrategier, 

avgränsningar och sökord. Den här studien har även granskats av andra 

sjuksköterskestudenter och en handledare genom grupphandledning för att stärka trovärdighet 

och pålitlighet (Henricson, 2012). Arbetet har även korrekturlästs och innehållsgranskats av 

andra personer med akademisk bakgrund för att höja kvaliteten (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  

 

Polit och Beck (2014) påpekar att struktur är viktigt vid genomförandet av en 

litteraturöversikt. Därav har författarna av den här studien tydligt dokumenterat sökord och 

sökvägar vid databassökningarna (se tabell 1) för att resultatet ska vara reproducerbart och 

trovärdigt. Mårtensson och Fridlund (2017) anser att det är lämpligt att artiklarna i en 

litteraturöversikt granskas efter en beprövad mall för att öka kvaliteten i studien. Med den 
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bakgrunden har artiklarna som ligger till grund för den här studiens resultat granskats enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, vilket är en 

modifierad version av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) för att säkerställa kvaliteten av inkluderade artiklar. Alla inkluderade 

artiklar i resultatet är även etiskt granskade av en etisk kommitté eller att författarna av 

artikeln noga har övervägt etiska principer. Deltagarna i de inkluderade artiklarna har också 

erhållit informerat samtycke. Det bör höja litteraturöversiktens kvalitet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017).  

 

Vid databassökningar efter relevanta artiklar till den här studien applicerades olika 

avgränsningar. En av de avgränsningarna var att endast visa artiklar på engelska. Det kan ha 

bidragit till att relevant forskning kan ha legat utanför sökningarna. Vidare kan i och med 

författarnas översättning från engelska till svenska påverka resultatet då språkkunskaper kan 

vara begränsade. Författarna av den här studien använde ett svenskt-engelskt lexikon för att 

säkerställa så korrekt översättning som möjligt. Giltigheten av den här litteraturöversikten har 

stärkts av att endast originalartiklar och artiklar som är peer rewied har inkluderats i resultatet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Polit och Beck (2014) ska en litteraturöversikt 

baseras på aktuell kunskap eftersom syftet är att integrera fakta och ta reda på vilken kunskap 

som finns tillgänglig inom ett visst område. Därav valde författarna av den här studien att 

endast inkludera artiklar som var publicerade mellan 2009–2019. Vidare kan det lett till att 

relevant data som publicerats tidigare exkluderats. En annan sökavgränsning som författarna 

applicerade vid databassökningen var att endast artiklar som handlar om vuxna över 18 år 

skulle visas i sökresultatet. Det gjordes med fördel för att begränsa sökningen men med 

nackdel att relevant data kan exkluderats. En artikel som påträffades vid databassökningarna 

och som är inkluderad i studiens resultat hade däremot deltagare från 16 år. Författarna av 

den här studien valde att inkludera den artikeln trots tidigare nämnt exklusionskriterium då en 

16-årig person troligen upplever och reagerar på lindrande åtgärder vid stickrädsla på 

liknande sätt som en vuxen. Slutligen uteslöts artiklar där rädsla för sjukdomsbesked hade 

större fokus än rädsla för stick.  

 

I enlighet med Fridlund (2012) användes en induktiv ansats vid dataanalys som innebär ett 

förutsättningslöst letande utan att anta något i förväg. Det med förhoppning att erhålla en 

öppnare analys, vilket troligen har påverkat studiens trovärdighet och giltighet positivt. 

Däremot menar Forsberg och Wengström (2016) att det är omöjligt att som forskare alltid ha 

ett förutsättningslöst förhållningssätt, forskare har alltid en potentiell risk att påverka 

resultatet. Vi har med inspiration från Dahlberg (2014) analyserat forskningen med öppenhet 

och följsamhet. Det med anledning av att bakom all forskningsdata finns människor som 

möter hälsa, sjukdom, död, liv, rädsla, hopp och existens. Att vara öppen och följsam vid 

analysen innebär att vara uppriktigt intresserad och nyfiken, hitta nyanser och se något nytt. I 

enlighet med Rosén (2012) har sammanställningen skett med öppenhet, på ett reproducerbart 

sätt och med en strävan efter att minska risk för systematiska fel vilket torde höja kvaliteten 

av den här studien.  

 

Generaliserbarhet innebär att resultatet är applicerbart i en annan kontext än den testade (Polit 

& Beck, 2014). Inklusionskriterierna för den här studien var vuxna över 18 år. Således kan 

slutsatsen att de lindrande åtgärder som funnits i den här studien med säkerhet appliceras på 

vuxna över 18 år. Däremot finns det skäl att tro att det är fullt möjligt att använda de 

lindrande åtgärder omnämnda i den här studien även på barn och ungdomar. Författarna har 

under artikelsökning till den här studien även påträffat flertalet artiklar som handlat om 

liknande lindrande åtgärder som endast innefattat barn och ungdomar. Författarna av den här 



 19 

studien är medvetna om det faktum att många av de inkluderade studierna i resultatet 

behandlar lindrande åtgärder vid mer invasiva procedurer som biopsier och 

lumbalpunktioner. Författarnas tanke och förhoppning är att de metoderna då kan tänkas vara 

applicerbara på mindre invasiva procedurer som venprovtagning, vaccinationer och insättning 

av PVK. Det skulle behövas fortsatta studier om det här. 

 

I och med att data i resultatet också är hämtat från studier från flera olika länder finns rimliga 

skäl att tro att resultatet är generaliserbart och kan appliceras vid stickrädsla internationellt 

(Priebe & Landström, 2017). Resultatet i den här studien visar att bemöta personer med 

stickrädsla är vanligt förekommande för många sjuksköterskor i flera länder, då artiklarnas 

ursprungsländer var spridda över flera kontinenter (se bilaga B). Däremot ser hälso- och 

sjukvården olika ut i länderna vilket kan ifrågasättas. Motiveringen till varför författarna av 

den här studien ändå valde att inkludera artiklar från USA, Iran, Kanada, Turkiet, Sydkorea, 

Malaysia, Frankrike och Grekland var att det finns personer som är stickrädda i alla de här 

länderna och nålprocedurer förekommer världen över. Syftet med studien var att belysa 

lindrande åtgärder vid stickrädsla och det är inte relevant om hälso- och sjukvårdssystemen 

ser olika ut, lindrande åtgärder vid stickrädsla verkar fungera oavsett system. Däremot 

påpekar Vetenskapsrådet (2017) att forskare ofta frestas till att applicera sitt resultat i 

sammanhang som ligger för långt utanför vad som egentligen testats, vilket har tagits i 

åtanke.   

 

Slutsats

Fynden i den här litteraturöversikten visar att inom lidande vid stickrädsla finns ett starkt 

samband mellan smärta och oro och att de föder varandra. Resultatet klargör att det är möjligt 

att angripa lidandet från olika aspekter och att minskad smärta även minskar oro och vise 

versa. Fynden innefattar både icke farmakologiska och farmakologiska metoder för att lindra 

lidande där de icke farmakologiska metoderna är mer lättillgängliga för sjuksköterskan. 

Slutligen är sjuksköterskans bemötande en viktig del i att lindra lidande. 

 

Fortsatta studier 

Författarna hade förhoppningar om att finna fler studier om sjuksköterskans bemötande för 

att lindra stickrädsla. Det skulle vara intressant om fler studier inom bemötande utfördes. 

Bemötande skulle då kunna bli en enkel, personcentrerad och kostnadseffektiv åtgärd vid 

nålprocedurer med personer med stickrädsla. Det skulle även behövas fortsatta studier för 

lindrande åtgärder vid mindre invasiva nålstick där stickrädsla föreligger.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal i alla vårdkontexter där nålstick förekommer kan 

använda sig av resultatet i den här litteraturstudien. Resultatet omfattar flertalet lindrande 

åtgärder som är ekonomiskt förmånliga och lättillgängliga för vårdgivare. Vidare kan 

sjuksköterskan med fördel praktisera de lindrande åtgärderna på ett personcentrerat sätt och 

respektera patientens autonomi genom att patienten själv kan välja i vilken utsträckning hen 

vill använda de lindrande metoderna. Slutligen är ett personcentrerat bemötande tillgängligt 

för alla och bör var grunden till all omvårdnad.     
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BILAGA AB 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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I 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Andrews, G. 

2011 

Kanada 

‘I had to go to the 

hospital and it was 

freaking me out’: 

Needle phobic 

encounter space 

Att illustrera hur 

upplevelser och 

medverkan påverkas 

djupt av nålfobi.  

Design: kvalitativ studiedesign 

Urval: personer över 18 år som 

upplever sig ha nålfobi.  

Datainsamling: intervjuer 

Analys: baserad på grounded theory  

11 

(-) 

Alla med nålfobi upplever det på 

olika sätt och behöver därför 

bemötas i sin fobi på olika sätt.  

K 

I 

Baxter, A. L., Leong, 

T., Mathew, B. 

2009 

USA 

 

External 

Thermomechanical 

Stimulation Versus 

Vapocoolant for Adult 

Venipuncture Pain 

Att utvärdera om en 

vibrerande kall 

apparat minskar 

smärta vid 

venprovtagning hos 

vuxna mer än ingen 

åtgärd och jämfört 

med vapocoolant 

analgesia (kylspray) 

mot ingen åtgärd.  

Design: kvantitativ studiedesign 

Urval: friska vuxna med två 

fungerande armar med full känsel 

och hel hudkostym.  

Datainsamling: patienterna fick 

skatta sin smärta utifrån visuell 

analog skala (VAS).  

Analys: statistisk analys.  

30 

(1) 

Kombinationen av både kyla och 

vibration minskade smärta 

signifikant vid venprovtagning.  

RCT 

II 
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II 

Çelik, N., Khorshid, 

L. 

2015 

Turkiet 

 

The Use of 

ShotBlocker for 

Reducing the Pain and 

Anxiety Associated 

With Intramuscular 

Injection 

Att utvärdera effekten 

av ShotBlocker för att 

minska smärta och oro 

kopplat till 

intramuskulära 

injektioner hos vuxna.  

Design: experimentell randomiserad 

dubbelblind kontrollerad 

studiedesign 

Urval: patienter över 18 år som 

talade turkiska och blivit ordinerad 

intramuskulär injektion diclofenac 

sodium inom öppenvården.  

Datainsamling: patienterna fick 

skatta sin smärta och oro, och pulsen 

mättes innan och efter injektionen. 

Smärta skattades genom en visuell 

analog skala (VAS) och oro genom 

Speilbergers State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI). Puls mättes 

genom att sjuksköterskan räknade 

den manuellt.  

Analys: statistisk analys 

180 

(-) 

Att använda ShotBlocker under 

intramuskulära injektioner på 

vuxna reducerar smärta men ökar 

oron och påverkar inte pulsen.  

RCT 

I 
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III 

Chang Y. H., Oh T. 

H., Lee J. W., Park S. 

C., Seo I. Y., Jeong H. 

J., Kwon W. A.  

2015 

Sydkorea 

 

Listening to music 

during transrectal 

ultrasound-guided 

prostate biopsy 

decreases anxiety, 

pain and 

dissatisfaction in 

patients: a pilot 

randomized controlled 

trial. 

För att bestämma 

huruvida att lyssna på 

musik under 

transrectal ultraljud 

(TRUS) -guidad 

prostatbiopsi minskar 

ångest, smärta och 

missnöje bland 

patienter och 

resulterar i en 

bekvämare och bättre 

tolererad procedur. 

Design: kvantitativ design.  

Urval: manliga patienter >30 år som 

genomgått TRUS-guidad 

prostatabiopsi mellan mars 2013 och 

juni 2014 

Datainsamling: patienternas oro 

mättes med hjälp av State-Trait 

Angst Inventory. Visuell analog 

skala användes för att mäta 

självskattning av tillfredsställelse, 

obehag och vilja bland patienter att 

upprepa TRUS-guidad 

prostatabiopsi.  

Analys: statistisk analys 

76 

(-) 

Lyssna på musik under TRUS-

guidad prostatabiopsi minskade 

signifikant patienternas känslor av 

smärta, obehag och missnöje. 

Musik kan fungera som ett enkelt, 

billigt och effektivt tillskott till 

sedering under TRUS-guidad 

prostatabiopsi 

RCT 

1 

 

Chen, X., Seth, R. K., 

Rao, V. S., Huang, J. 

J., Adelman, R. A.  

2012 

USA 

Effects of Music 

Therapy on 

Intravitreal Injuctions: 

A Randomized 

Clinical Trial.  

Att undersöka 

effekterna av 

musikterapi på oro, 

upplevd smärta och 

tillfredsställande 

under intravitreal 

injektion inom 

öppenvården.  

Design: kvantitativ design.  

Urval: patienter på en klinik som 

skulle få en injektion rekryterades 

utan att veta om de skulle hamna i 

musikgruppen eller kontrollgruppen.  

Datainsamling: två olika 

frågeformulär där patienterna fick 

skatta oro och smärta.  

Analys: statistisk analys 

80 

(7) 

Klassisk musik innan och under 

intravitreala injektioner minskar 

oro, men minskar inte smärta.  

RCT 

1 
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IV 

Fink, R. M., Hjort, E., 

Wenger, B., Cook, P. 

F., Cunningham, M., 

Orf, A. … Zwink, J. 

2009 

USA 

 

The impact of dry 

versus moist heat on 

peripheral IV catheter 

insertion in a 

hematology-oncology 

outpatient population.  

Att fastställa om torr 

eller blöt 

värmeapplicering på 

extremiteter förbättrar 

insättning av perifer 

venkateter.  

Design: randomiserad, kontrollerad 

klinisk design.  

Urval: 136 hematologiska patienter 

med cancer eller malignitet 

rekryterades från en mottagning.  

Datainsamling: patienterna fick 

skatta sin oro på visuell analog skala 

(VAS). Temperatur på armen och i 

rummet mättes. Tid för inställning 

mättes också.  

Analys: statistisk analys.  

155 

(19) 

Torr värme ökar sjuksköterskans 

chans att lyckas på första 

insättningsförsöket och minskar då 

insättningstiden som i sin tur 

minskar patientens oro. Proceduren 

är bekväm, säker och ekonomisk.  

RCT 

I 

Hassali, M. A., Ching, 

M-W., Yusoff, Z. M., 

Hussein, Z., 

Alrasheedy, A. A., 

AL-Tamimi, S. K. … 

Khan, T. 

2013 

Malaysia 

‘Why I do not want to 

take insulin shots’: 

Findings from a 

qualitative study 

among diabetic 

patientes in Malaysia 

Att att insikt i typ 2 - 

diabetikers 

uppfattningar om 

användandet av 

insulin, att upptäcka 

barriärer för att börja 

med insulin och att 

utvärdera effekten av 

en kort utbildning 

rörande patientens 

motstånd till 

insulininjektioner.  

Design: kvalitativ design. 

Urval: vuxna över 18 år med oralt 

insulinbehandlad typ 2 diabetes.  

Datainsamling: deltagarna fick 

genomgå en 30-40 min intervju, 

sedan fick de en kort utbildning och 

efter det intervjuades deltagaren 

igen.  

Analys: tematisk innehållsanalys.  

13 

(-) 

Psykologiska barriärer så som 

rädsla, minskad självkontroll och 

rädsla för biverkningar påverkar 

attityden till insulin. En kort 

utbildning kan däremot hjälpa 

patienten att förstå vikten av 

insulinbehandling vid diabetes typ 

2.  

K 

I 
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V 

Hosseinabadi, R., 

Biranvand, S., 

Pournia, Y., Anbari, 

K. 

2015 

Iran 

 

  

The effect of 

Acupressure on Pain 

and Anxiety Caused 

by Venipuncture 

Att undersöka 

effekterna av 

akupressur på smärta, 

oro och förändringar i 

patientens vitala 

parametrar under 

venprovtagning.  

Design: kvantitativ design.  

Urval: personer från 16 år och uppåt 

rekryterades från ett sjukhus. De 

skulle ha en sjukdom och 

läkarordination på prover. 

Datainsamling: deltagarna fick skatta 

smärta efter provtagningen genom 

visuell analog skala (VAS). Puls och 

blodtryck mättes också.  

Analys: statistisk analys 

187 

(3) 

Patienter som fick akupressur 

upplevde signifikant mindre smärta 

jämfört med kontroll- och 

placebogrupperna. Däremot sågs 

ingen skillnad i puls och blodtryck 

mellan de olika grupperna.  

RCT 

I 

Karaman, T., 

Karaman, S., Dogru, 

S., Tapar, H., Sahin, 

A., Suren, M., Arici, 

S., Kaya, Z.  

2016 

Turkiet  

Evaluating the 

efficacy of lavender 

aromatherapy on 

peripheral venous 

cannulation pain and 

anxiety: A 

prospective, 

randomized study 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

lavendel-aromaterapi 

på smärta, ångest och 

nivån av nöjdhet i 

samband med PVK-

insättning hos 

patienter som 

genomgår operation 

Design: kvantitativ design.  

Urval: inklusionskriterier var 18 till 

65 år som planerades för elektiv 

kirurgi vid Gaziosmanpasa 

University School of Medicine 

Hospital. exklusionskriterier var 

tidigare ångestsjukdomar, 

preoperativ smärta, astma, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, dålig lukt 

och allergier mot lavendelolja, 

anxiolytiska eller analgetika eller 

gravida eller ammande.  

Datainsamling: deltagarna fick skatta 

sin smärta med VAS 

Analys: statistisk analys 

106 

(5) 

Lavendel-aromaterapi hade 

fördelaktiga effekter på smärta, 

ångest och tillfredsställelse relaterat 

till PVK-insättning på patienter 

som genomgår operation. 

RCT 

1 
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VI 

McNaughton, C., 

Zhou, C., Robert, L., 

Storrow, A., Kennedy, 

R. 

2009 

USA 

 

A Randomized 

Crossover 

Comparison of 

Injected Buffered 

Lidocaine, Lidocaine 

Cream, and No 

Analgesia for 

Peripheral Intravenous 

Cannula Insertion 

Att jämföra smärta 

och oro kopplat till 

insättning av perifer 

venkateter efter 

förbehandling med 

ingen bedövning, 4 

procent lidocaine 

kräm och subkutan 

injektion buffrad 

lidocaine 1 procent. 

Design: randomiserad crossover  

Urval: specialistsjuksköterskor på sin 

årliga praktiska träning och tredjeårs 

läkarstudenter var inbjudna att delta.  

Datainsamling: studenterna fick 

skatta smärta, oro och åsikter för 

varje metod på en tioskala. Högre 

poäng indikerade mer smärta, oro 

och åsikter.  

Analys: statistisk analys. 

70 

(-) 

Smärta och oro vid insättning av 

perifer venkateter reduceras 

signifikant av lidocaine kräm och 

injektion buffrad lidocaine utan att 

påverka själva insättningen av den 

perifera venkatetern. 

RCT 

II 

McWhorter, L. G., 

Gil-Rivas, V. 

2014 

USA 

The Effect of Brief 

Functional Relaxation 

on College Students’ 

Needle Anxiety 

During Injected 

Vaccinations 

Att undersöka 

effekten av kort 

funktionell 

avslappning (FR) på 

ängslan kring nålar 

(NA) under 

vaccinationer.  

Design: kvantitativ design 

Urval: studenter över 18 år som var 

planerade att få en injektion och som 

frivilligt ställde upp att delta i 

studien ikluderades.  

Datainsamling: 26 deltagare 

slumpades till att få en 15 minuters 

session med FR och 26 deltagare 

fick genomgå ett vanligt 

vaccinationsförlopp. Hos deltagarna 

som fick FR mättes puls och 

blodtryck mättes vid flera tillfällen 

under vaccinationsförloppet, de fick 

även fylla i frågeformulär om sin oro 

och nålrädsla.  

Analys: statistisk analys 

48 

(-) 

Kort funktionell avslappning (FR) 

är en enkel, kostnadseffektiv teknik 

som kan reducera oro kring nålar 

(NA) och kan hjälpa att minska 

förseningar i behandlingsförloppet.  

RCT 

II 
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VII 

Moisset, X., Sia, M. 

A., Pereira, B., Taithe, 

F., Dumont, E., 

Bernard, L., Clavelou, 

P. 

2017 

Frankrike 

 

Fixed 50:50 mixture 

of nitrous oxide and 

oxygen to reduce 

lumbar-puncture-

induced pain: a 

randomized controlled 

trial 

Att utvärdera effekten 

av fixerad 50 procent 

lustgas - syrgas mixtur 

jämfört med placebo 

för att minska direkt 

smärta och oro under 

lumbalpunktion (LP).  

Design: randomiserad kontrollerad 

Urval: patienter mellan 18-60 år som 

skulle genomgå en LP av olika 

anledningar inkluderades.  

Datainsamling: deltagarna fick fylla i 

två frågeformulär innan LPn. Direkt 

efter att nålen dragits ut fick 

deltagarna skatta sin oro och smärta 

på en numerisk skala mellan 0-10.  

Analys: statistisk analys 

66 

(-) 

Inhalation av fixerad 50 procent 

lustgas - syrgas mixtur är effektiv 

för att reducera LP-inducerad 

smärta och oro. Patienter som fick 

lustgas skattade 2,7 i smärta och 

3,1 i oro medan patienter i 

placebogruppen skattade 4,9 i 

smärta och 4,5 i oro.  

RCT 

II 

Redfern, R. E., 

Micham, J., Sievert, 

D., Chen, J. T. 

2018 

USA  

 

 

 

 

 

Effects of 

Thermomechanical 

Stimulation During 

Intravenous Catheter 

Insertion in Adults: A 

Prospective 

Randomized Study. 

Att fastslå om Buzzy 

termomekanisk 

system kunde minska 

smärtan vid PVK-

insättning och även 

om Buzzy påverkar 

ängslan inför 

proceduren.   

Design: kvantitativ design.  

Urval: personer från 18 år och uppåt 

som ska få en PVK inför en planerad 

operation.  

Datainsamling: visuell analog skala 

användes för att mäta smärta och 

ängslan och frågeformulär om 

tillfredsställelse om PVK-insättning. 

Analys: deskriptiv statistisk analys 

120 

(15) 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

i den genomsnittliga 

smärtskattningen mellan försöks- 

och kontrollgrupperna  Deltagare 

som rapporterade änglan inför 

proceduren i högre grad gynnades 

mest från testinterventionen då de 

upplevde minskad smärta vid 

intervention av Buzzy. 

RCT 

1 
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VIII 

Rizi, M. S., 

Shamsalinia, A., 

Ghaffari, F., 

Keyhanian, S., Nabi, 

B. N. 

2017 

Iran 

 

The effect of 

acupressure on pain, 

anxiety, and the 

physiological indexes 

of patients with cancer 

undergoing bone 

marrow biopsy 

 

Att undersöka 

effekterna av 

akupressur på 

smärtintensitet, oro 

och psykologiska 

faktorer på patienter 

med cancer som ska 

genomgå 

benmärgsbiopsi och 

aspiration.  

Design: kvantitativ design 

Urval: patienter med cancer, 18-65 

år som skulle genomgå en 

benmärgsbiopsi och aspiration.  

Datainsamling: deltagarna fick fyllai 

frågeformulär om oro och skatta sin 

smärta genom visuell analog skala 

(VAS).  

Analys: statistisk analys 

90 

(0) 

Deltagarna som fick akupressur 

upplevde minst smärta och oro..  

RCT 

I 

Soo, M.S., Jarosz, 

J.A., Wren, A.A., Soo, 

A.E., Mowery, Y.M., 

Johnson K.S., ... 

Shelby, R.A.  

2016 

USA 

Imaging-Guided 

Core-Needle Breast 

Biopsy: Impact of 

Meditation and Music 

Interventions on 

Patient Anxiety, Pain, 

and Fatigue 

Att utvärdera 

effekterna av guidad 

meditation- och 

musikinterventioner 

på patienters  oro, 

smärta och fatigue 

under bröstbiopsi. 

Design: kvantitativ design 

Urval: kvinnor över 21 år som ska 

göra bröstbiopsi och var 

engelskspråkiga. 

Datainsamling: omedelbart före och 

efter biopsi slutförde deltagarna 

frågeformulär som mäter oro , biopsi 

smärta och fatigue . Efter biopsi 

slutförde deltagarna frågeformulär 

som bedömde radiolog-

patientkommunikation. 

Analys: statistisk analys 

138 

(17) 

Att lyssna på guidad meditation 

minskar signifikant biopsismärta 

under bröstbiopsi. Meditation och 

musik minskade patienters oro och 

och fatigue utan att äventyra 

radiologist-patient 

kommunikationen. Dessa enkla och 

billiga insatser kan förbättra 

kvinnors erfarenheter under 

bröstbiopsi. 

RCT 

1 
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IX 

Vadalouca, A., Moka, 

E., Chatzidimitriou, 

A., Siafaka, I., Sikioti, 

P., Argyra, E. 

2009 

Grekland 

 

A Randomized, 

Double-Blind, 

Placebo-Controlled 

Study of Preemptively 

Adminstaioned 

Intravenous 

Parecoxib: Effect on 

Anxiety Levels and 

Procedural Pain 

During Epidural 

Catheter Placement 

for Surgical 

Operations or for 

Chronic Pain Therapy 

Att utvärdera om 

förebyggande 

administrering av 

parecoxib har effekt 

på upplevd oro och 

smärta inför epidural 

punktion.  

Design: randomiserad dubbelblind 

placebokontrollerad studie.  

Urval: patienter som var var 

planerade för epidural punktion på 

grund av kronisk smärta eller inför 

en ortopedisk operation.  

Datainsamling: deltagarna fick fylla i 

ett frågeformulär om oro och skatta 

sin oro genom visuell analog skala 

(VAS) och Spielberger Anxiety 

Inventory. Smärta skattades genom 

VAS. Både smärta och oro skattades 

flera gånger under proceduren.  

Analys: statistisk analys. 

222 

(-) 

Innan ingreppet skattade patienter 

med parecoxib sin oro signifikant 

lägre än placebogruppen. Smärtan 

efter ingreppet var också lägre hos 

patienter med parecoxib än 

placebogruppen. 

RCT 

I 

Yılmaz, D., Güneş, 

Ü.Y. 

2018 

Turkiet 

 

The effect on pain of 

three different 

nonpharmacological 

methods in peripheral 

intravenous 

catheterisation in 

adults 

För att jämföra 

effektiviteten på 

smärtminskning av att 

hosta, blåsa in i en 

spirometer och 

klämma en stressboll 

under perifer venös 

kateterisering. 

 

Design: blind randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: män mellan 30 och 40 år. inga 

hjärt- eller lungsjukdomar, ingen 

sjukdom som kunde påverka 

uppfattningen av smärta eller 

förmåga att bedöma smärtintensitet. 

Datainsamling: deltagarna fick skatta 

smärta genom visuell analog skala 

(VAS). 

Analys: statistisk analys. 

124 

(4) 

Att klämma på en stressboll, blåsa 

in i en spirometer och i synnerhet 

hosta är effektiva tekniker för att 

minska smärtan vid perifera 

kateteriseringsprocedurer. Det är 

viktigt att sjuksköterskor bör vara 

medvetna om smärta och stress 

som patienter upplever under 

invasiva procedurer. Av denna 

anledning bör sjuksköterskor ha 

kunskap om beprövade icke-

farmakologiska metoder som kan 

minska smärta till ett minimum. 

RCT 

I 
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X 

Öztürk, D., Baykara, 

Z.G., Karadag, A., 

Eyikara, E. 

2017 

Turkiet 

The effect of the 

application of the 

manuel pressure 

before the 

administration of 

intramuscular 

injections on students’ 

perceptions of 

postinjection pain: a 

semi experimental 

study 

Att utvärdera effekten 

av att applicera 

manuellt tryck innan 

en intramuskulär 

injektion och jämföra 

det med en standard 

injektionsteknik för 

att minska unga vuxna 

studenters smärta efter 

injektionen-  

Design: jämförande experimentell 

studiedesign.  

Urval: förstaårsstudenter som skulle 

vaccinerad för hepatit A och B 

ikluderades i studien.  

Datainsamling: deltagarna fick fylla i 

ett frågeformulär innan 

vaccinationen och sedan skatta sin 

smärta enligt numerisk skala (NRS) 

direkt efter vaccinationen.  

Analys: statistisk analys. 

123 

(-) 

Studenterna upplevde signifikant 

mindre smärta när de fick 

vaccinationen med manuellt tryck 

jämfört med standard 

injektionsteknik.  

RCT 

I 

 

 


