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Rutin remiss till lekterapin för stickrädsla 

Att vara spruträdd eller stickrädd innebär att uppleva en stark rädsla för sprutor eller blodprov. Hur 

stark rädslan är och hur mycket den påverkar vardagen varierar. Rädsla kan vara en sund reaktion 

på något som innebär ett hot och kan vara en hjälp att undvika situationer som är farliga.  

Som skolsköterska kan du stödja barnet genom att: 

- Kontakta vårdnadshavare 

- Prata med eleven om den upplevda rädslan  

- Noggrant förbereda eleven inför vaccinationen  

- Ge information om bedövningssalva eller plåster 

Lekterapin 

Lekterapin finns på Akademiska sjukhuset Ingång 95/96, nbv och är en pedagogisk verksamhet 

som riktar sig till barn och ungdomar som vårdas på Akademiska sjukhuset. De som jobbar här är 

förskollärare.   För barn med starkt uttalad stickrädsla har lekterapin utvecklat ett 

behandlingsprogram där barnet får träna stegvis i egen takt. Lekterapin har begränsade 

möjligheter att hjälpa barn och unga med stickrädsla, därav behöver du som skolsköterska skriva 

remiss till dem om insats efterfrågas.  

Remisskriterier: 

 Ansvarig skolsköterska ska ha träffat eleven vid minst två tillfällen gällande stickrädslan 

och ha haft en dialog med elevens vårdnadshavare. 

 Ansvarig skolsköterska har tagit en anamnes gällande vad som är svårt för aktuell elev och 

försökt att om möjligt tillmötesgå elevens önskemål inför vaccinationen. Det kan till 

exempel vara att ha vårdnadshavare med vid vaccinationen, ta vaccinationen en annan 

tid/dag än sina klasskamrater eller något annat som fungerar specifikt för just den här 

eleven. 

  Om ovanstående har provats utan framgång, kontakta samordnande skolsköterska som 

då gör en bedömning om en remiss kan skickas till lekterapin.  

Vad ska remissen innehålla: 

 Kort anamnes när det gäller eleven och dennes svårigheter att ta en vaccination och att 

eleven behöver stöd i detta. 

 


