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Rubrik
Barn och ungdomar med stickrädsla 

behöver stöd och behandling

Britt-Marie Karlsson, anestesisjuksköterska

Runa Lundgren, anestesisjuksköterska



STICKRÄDSLA

BAKGRUND

§ Barn och ungdomar som undviker vaccinationer, 
injektioner och provtagningar.

§ Har vägrat, eller blivit fasthållna under 
procedurer. 

§ Negativa följder för barnet, som minskat skydd 
och utebliven/försenad behandling av sjukdomar. 

§ Till mottagningen på remiss. Remiss kan skrivas 
av sjuksköterska eller läkare. 



STICKRÄDSLA

BAKGRUND

§ Behandlingsmodell är utvecklad i samarbete med två 
psykologstudenter och är inspirerad av kognitiv 
beteendeterapi, KBT. 

§ Mottagningen består av två anestesisjuksköterskor.

§ Behandling: Fyra till fem tillfällen, en timme varje gång 
med en veckas intervall.  

§ Kräver att barnet (och föräldrar) är motiverat till och 
vill samarbeta i behandlingen. 



STICKRÄDSLA

SYFTE

Syftet med behandlingen är att ge barnet “verktyg” för att 
kunna klara av att ta nödvändiga blodprover, 
vaccinationer etc.

Barnet tränar att bli medveten om hur det reagerar i 
tanke, kropp och känsla, kunna “ligga steget före” sin 
kropp vid stressfylld situation.

Behandlingen är ingen “quick fix”, obehaget inför att få ett 
stick kan kvarstå, men barnet lär sig att hantera 
situationen.



STICKRÄDSLA
GENOMFÖRANDE

§ Första tillfället - Kartläggning av rädslan, intervju. Undervisning 
om rädsla, stress och hur det kan tränas bort. Exponering för 
material i syfte att bedöma rädslan.

§ Andra tillfället - Exponering med kanyler, sprutor och stasband. 
Undervisning om avslappnings- och andningstekniker, 
bedövning. 

§ Tredje tillfället - Exponering med kanyler, sprutor och stasband. 
Börjar där vi slutade sist. Tränar att genomgå en vaccination 
eller provtagning.

§ Fjärde tillfället - Exponering med kanyler, sprutor och stasband. 
Tränar att genomgå en vaccination eller provtagning.



Hur känns det i kroppen?

§ Hemläxa – rita hur du känner dig när du 
ska få ett stick!



STICKRÄDSLA
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”Liten och rädd och 
spänd och stel… 
och jag gråter lite”

”Tom blick”

”Får panik”

”Illamående, ont i magen”

”Drar bort armar och ben…
kan ibland sparka till någon eller något!”

”Typ fly, vill bort!”

”Hjälp!”

”Tänker död blod smärta med mera”

”Allt tystnar alla ljud stängs ute”

”Blir strässig i kropen”



HEMLÄXA
§ Mellan varje besök!

§ Titta på bilder, exponering.

§ Läsa saga eller information.

§ Träna avslappning och andningstekniker.

§ Fortsatt träning hemma upp till 6 månaders tid.



STICKRÄDSLA

RESULTAT

§ 112 barn och ungdomar hittills (58 flickor, 54 pojkar, 
medianålder 12 år) har genomgått fyra till fem 
behandlingstillfällen på enheten för stickrädda barn.

§ 92 av dessa 112 barn och ungdomar (82%) lyckades att
genomgå ett eller flera stick.



Ø Information till barn och föräldrar

Ø Barnet och förälderns frågor och föreställningar

Ø Barnet och förälderns inställning till sticket/behandling

Ø Berätta om sina tidigare erfarenheter/upplevelser vid 
stick

Ø Rak och ärlig information utan att problematisera/förstora

Ø Enskild information till föräldrar



Ø Gott om tid

Ø Lugn miljö

Ø Förberedd personal och utrustning

Ø Två personal

Ø Låta barnet och föräldern titta och träna på stickmaterial

Ø Öva i etapper i barnets takt

Ø Distraktion

Ø Barnets behov av kontroll

Ø Påverkan och egen inställning som vårdpersonal

Ø Delaktighet



Distraktion
vAvslappning

vAndning

vMutor?

v”Småprat”

vMassage/beröring

vGlukos

vSpela spel

vLyssna på musik



NU ÄR DET SLUT!


