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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Barn som ska genomgå kirurgi och/eller anestesi kan uppleva oro inför detta. 

Även deras närstående upplever ofta oro preoperativt. Anestesisjuksköterskans roll är att med 

bästa möjliga tillgängliga metoder försöka lindra den oron. Preoperativ oro kan även leda till 

postoperativa komplikationer.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka preoperativa metoder som används för att 

lindra barns och närståendes oro inför anestesi i samband med kirurgi och undersökningar 

samt att utvärdera dessa. 

Metod: En litteraturöversikt med systematisk ansats.  

Resultat: I de granskade studierna fanns det flera olika metoder som undersökts med 

avseende deras effekt att lindra preoperativ oro hos barn och deras närstående. Dessa metoder 

var clownintervention, analog information med bl. a. åldersanpassad broschyr, digital 

information, distraktion och besök på operationsavdelning. De flesta metoder hade en positiv 

effekt på barns oro inför kirurgi och anestesi men endast en minoritet av metoderna visade sig 

ha positiv effekt på närståendes oro. 

Slutsats: Ett flertal metoder finns att tillgå avseende att lindra barns och närståendes oro inför 

anestesi i samband med kirurgi och undersökningar. De flesta har god effekt vad gäller att 

lindra oro hos barn. Det verkar svårare att lindra närståendes oro och det finns heller inte så 

många studier som undersöker detta.  

 

Nyckelord: Oro, preoperativ information, barn, närstående, anestesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

ABSTRACT 

 

Background: Children who are undergoing surgery and anaesthesia are often feeling anxious. 

Their parents also experience anxiety. Preoperative anxiety can increase the risk for 

postoperative complications. The anaesthetic nurse have the responsibility to help children 

and their parents to ease that anxiety.  

Aim: The aim of this study was to describe which preoperative methods that can be used to 

relieve children's and parents’ anxiety related to anaesthesia before surgery and examinations 

and to evaluate these.  

Method: Literature review with a systematic onset. 

Results: In the reviewed studies there were several methods that had been investigated 

regarding their ability to reduce preoperative anxiety in children and their parents. These 

methods were clown intervention, analogue information, digital information, distraction and 

a visit to the operating theatre. Most studies showed positive effect in reducing children’s 

anxiety but only a minority of the studies showed an effect in reducing parents’ anxiety.  

Conclusion:  Several methods are available to relieve children’s, as well as parents’ anxiety 

related to anaesthesia for surgery and examinations. Most of these methods work well in 

reducing children’s anxiety. It seems harder to relieve parents’ anxiety and there are few 

studies available on this subject. 

 

Key words: anxiety, preoperative information, children, parents, anaesthesia 
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BAKGRUND 

De senaste 10 åren har antalet barn (0-19 år) som genomgått kirurgiska ingrepp i Sverige 

legat mellan 150 000-200 000 per år (Socialstyrelsen, i.d.). Utöver detta genomgår även 

många barn diagnostiska undersökningar och åtgärder som också föranleder anestesi (Nilsson 

& Sandström, 2016). Kirurgi är en potentiellt stressfull och hotfull upplevelse för både 

närstående och deras barn (LI, Lopez & Lee, 2006). Att det upplevs som stressande och 

hotfullt kan bero på att den miljö som patienten vistas i är mycket tekniskt utformad. Det kan 

även bero på olika psykologiska faktorer som t.ex. oro för att inte vakna upp men även 

tidigare erfarenheter av anestesi och sjukhusvistelse kan ha betydelse. Ofta är barn och 

ungdomar mer oroliga och kräver därför mer information och förberedelse anpassad efter 

deras mogenhetsgrad. Detta ställer höga krav på anestesipersonalen så att hänsyn tas till 

känslomässiga och psykologiska faktorer (Lundberg, 2016). Barn upplever en bristande 

delaktighet i vård och omsorg och de senaste åren har barns rätt till delaktighet förtydligats 

och förstärkts. Vårdnadshavare har rätt att bestämma om frågor som rör barnet och 

omvårdnaden men allteftersom barnet blir äldre ska hänsyn tas till barnets egna önskemål och 

funderingar. I FN:s barnkonvention finns flera bestämmelser som handlar om barns rättigheter 

och att barns åsikter ska ställas i relation till deras ålder och mognad (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Barns rättigheter 

Barnkonventionen som antogs år 1989 innehåller fyra grundläggande principer. Principen om 

barnets bästa är den första och innebär att vid alla åtgärder ska barnets bästa komma först. 

Denna princip är inte alltid enkel att följa då det kan vara svårt att avgöra vad som verkligen 

är barnets bästa eller vem som ska ha rätten att avgöra detta. Detta blir tydligt i situationer där 

barnet självt, närstående och vårdpersonalen har olika åsikter. Den andra principen innebär en 

rätt för varje barn att ha en känsla av värdighet och värde. Icke-diskrimineringsprincipen är 

konventionens tredje princip vilket t.ex. innebär att prioriteringar när det gäller vårdinsatser 

endast får göras utifrån barnets egentliga behov. Den fjärde principen är barnets rätt till 

information och medinflytande som innebär innan beslut tas som rör barnet ska barnet 

tillfrågas. Inom vården innebär det att så snart ett barn kan bilda egna åsikter måste barnet 

involveras i samtalet och inte bara med föräldrarna innan beslut om behandlingar och 

undersökningar tas (Gustavsson, 2012). UNICEF beskriver att i alla leden av sjukvården ska 

barnet ha rätt till den bästa möjliga sjukvården. Barnet och familjen ska behandlas med 

respekt och värdighet under den perioperativa fasen oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller 
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religion. Sjuksköterskan är den som bäst kommunicerar med patienten för att förklara och 

även för att trösta (Shields, 2010). Patientens vilja ska stå i centrum för omvårdnaden 

(Henneman & Cardin, 2002). Barnet och familjen måste få känna att deras säkerhet och 

trygghet är det primära målet under den perioperativa perioden. Att bevara självbestämmandet 

och autonomin är viktigt och sjuksköterskan måste kunna ta hänsyn till om barnet t.ex. inte 

vill genomgå ingreppet, trots allt måste barnets bästa gå först och fördelar får vägas mot 

nackdelar i de fall där barnet inte vill medverka (Shields, 2010). 

 

Barns utvecklingsnivåer 

Barn i småbarnsåren (0-2 år) kan uppleva lycka, ilska, rädsla, ledsnad och förvåning, barnen 

ger uttryck för sina känslor med sin röst, gråt och sina kroppsrörelser. Barnet är i behov av 

sina föräldrar eller andra närstående för att kunna utveckla sina känslor och kroppsuttryck. I 

2-årsåldern utvecklas insikten om sig själv och ”jaget” vilket även leder till att barnet blir mer 

medveten om andra och omgivningen. I denna ålder är barnet ofta rädda för att bli lämnade av 

personer de är känslomässigt bundna till. Det obekanta ansiktet blir något som barnet kan bli 

rädda för och som kan framkalla gråt. Olika barn kan reagera olika på kortare och längre 

separationer (Hwang & Nilsson, 2011). Barn i den här åldern har ett mycket nära band med 

sina föräldrar, stort behov av att ha föräldrarna nära och är känsliga för sin omgivning 

(Shields, 2010).   

I tre till sexårsåldern (förskoleåldern) börjar barnet utveckla sitt symboliska tänkande som gör 

att de kan minnas saker bättre och de utvecklar även sitt språk. Tankar kring döden börjar ofta 

komma i den här åldern. Barnen är ivriga att prova på nya saker men kan samtidigt uppleva 

känslor av skuld när något inte går som de tänkt sig (Hwang & Nilsson, 2011). I 

förskoleåldern kan många barn ha en livlig fantasi och en ökad känsla av självständighet. De 

har en bättre förmåga att kunna uttrycka sig och kan vara rädda för att separeras från 

föräldrarna (Shields, 2010).  

I de tidiga skolåren (6-12 år) kan det fluktuera mellan känslorna ganska snabbt, barnet kan 

vara oroligt, rastlöst, impulsivt och få raseriutbrott helt plötsligt. Barnet utvecklar sitt 

kognitiva tänkande, blir mindre egocentrerade och kan resonera på ett annat sätt. Inom denna 

åldersgrupp skiljer det sig mycket mellan 6-åringen och 10-åringen avseende ovanstående 

färdigheter. Självbilden och självkännedomen ökar i den här åldern och barnet kan mer och 

mer förklara sitt agerande (Hwang & Nilsson, 2011).  I den här åldern har barnen ett väl 

utvecklat språk och mer förståelse för kroppen och dess funktioner. De kan resonera kring 
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saker och har även bättre självkontroll. Mer tankar på döden förekommer och de kan vara 

rädda för att bli straffade eller göra sig illa och kan reagera med regression eller att de drar sig 

undan som en coping-strategi (Shields, 2010). 

I ungdomsåren (13-20 år) börjar barnen bli mer självständiga, mer egenbestämmande, har en 

mer realistisk syn på döden och kan vara rädda för att tappa sin autonomi. De kan reagera 

med depression, en känsla av hjälplöshet, ilska och en hård attityd (Shields, 2010). I denna 

åldersgrupp är de individuella skillnaderna ofta stora eftersom puberteten inträffar vid olika 

tidpunkter. Barnet är mellan barn- och vuxenvärlden. Ju äldre ungdomarna blir desto bättre 

blir de på att bearbeta information och även på att kunna se olika problemlösningar (Hwang & 

Nilsson, 2011). 

 

Barn i sjukhusmiljö 

Barn känner från tidig ålder av den främmande miljön som möter dem på sjukhus, den 

annorlunda lukten, vårdpersonalen i sina arbetskläder och de obekanta ljuden (Hallström & 

Lindberg, 2012). De har inte samma förmåga som vuxna att se saker på ett rationellt sätt och 

det är viktigt att ha det i åtanke när det gäller vård av barn (Shields, 2010). Familjen utgör ofta 

det naturliga stödet för den som drabbats av sjukdom då ofta stödet av varandra ökar men det 

innebär även en omställning för hela familjen, syskon och andra närstående. Betydelsen av 

familjen och närstående har ökat i uträckning och de ses ofta som en stor resurs till den sjuke 

och ses även som en stor resurs till sjukvårdspersonalen (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2010). Det är viktigt att den pediatriska vårdavdelningen och operationsavdelningen är 

anpassat till barnet genom t ex. leksaker, färgglada bilder, böcker och tidningar. Det finns 

flera andra faktorer som spelar in när det gäller barnets känslomässiga upplevelse av 

sjukhusvistelsen. Dessa faktorer kan vara barnets ålder, dess personlighet, tidigare negativ 

upplevelse av sjukhusvistelse, dålig kunskap hos personalen om pediatrisk vård och att ha en 

orolig närstående bidrar också till ökad oro hos barnet (Shields, 2010). Därför är det viktigt att 

det finns bra metoder att förmedla information på inför anestesi och kirurgi eftersom god 

information preoperativt kan minska oro hos barn och deras närstående. Det har visat sig att 

många patienter är missnöjda med den preoperativa informationen de fått (Fortier et al., 

2009). 
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Barn och närståendes oro  

Barn kan reagera på flera sätt inför kirurgi och anestesi, de kan bli nervösa och oroliga, dessa 

känslor kan var ett uttryck för separation från närstående och från sin hemmiljö. De kan även 

ha en känsla av att förlora kontrollen över situationen och att sjukhusmiljön är obekant och 

främmande (Vagnoli, Caprilli, Robiglio & Messeri, 2005). Barn är känsliga när det blir 

förändringar i deras tillvaro och de är även känsliga för föräldrars oro (Hallström & Lindberg, 

2012). Det kan vara svårt att upptäcka oro hos barnet då oro är en inre upplevelse. Barnet kan 

ha svårt att förklara vad det känner och skäms kanske för sina känslor och tankar 

(Socialstyrelsen, 2010). Preoperativ oro har en bidragande negativ inverkan på hur anestesi 

och kirurgi upplevs samtidigt som oron är en riskfaktor för postoperativa komplikationer hos 

barnet (Vagnoli, Caprilli, Robiglio & Messeri, 2005). Det som sker i kroppen vid stress och 

oro är att den fysiologiska stressresponsen aktiveras. En situation som upplevs som farlig eller 

hotande registreras i hypotalamus och aktiverar både det sympatiska nervsystemet och 

binjurebarken. Syftet med aktivering av det sympatiska nervsystemet är att öka kroppens 

handlingsberedskap och reaktionsförmåga, en så kallad kamp-flyktreaktion. I och med detta 

frisätts noradrenalin och adrenalin som bland annat ökar hjärtfrekvensen. Mer blod kommer 

att fördelas till hjärnan och musklerna medan blodförsörjningen till mage, tarm, njurar och 

hud nedprioriteras. Energitillförseln till hjärnan kommer att öka genom att glukos frisätts. 

Kroppen kommer att sättas i larmberedskap för att kunna hantera den hotande situationen 

(Valeberg, 2016). Postoperativa komplikationer hos barnet kan yttra sig som 

separationsångest, mardrömmar, ätstörningar samt besvär med sängvätning nattetid. Vid ökad 

stressnivå kan kroppen även reagera med försämrad sårläkning och ett försämrat 

immunförsvar (Koinig, 2002). Barns preoperativa oro kan även leda till ökad postoperativ 

smärta vilket i sin tur kan leda till sämre effekt av smärtlindring (de Moura, Guimaraes Dias 

& Pereira, 2016). Närstående upplever också oro och stress inför att deras barn ska genomgå 

anestesi och kirurgi. De känslorna kan lätt överföras och bidra till ökad oro även hos barnet. 

Närstående till barn som ska genomgå kirurgi har visat sig oroa sig mest för själva anestesin 

och de risker som är kopplade till detta (Franck & Spencer, 2004). Ett tydligt samband kan ses 

mellan graden av oro hos närstående och den information de erhållit om kirurgi, om möjliga 

komplikationer och om uppföljning (Pomicino, Maccacari & Buchini, 2017).   
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Anestesisjuksköterskans roll 

Jämfört med tidigare är det ovanligt att barn läggs in flera dagar innan den planerade 

operationen. Sjuksköterskan blir tvungen att ge den preoperativa utbildningen eller 

informationen bara timmar innan själva ingreppet vilket leder till svårigheter att ge förståelig 

information och skapa ett förtroende som kan minska oron. Att hjälpa barn att hantera den 

stress som det innebär att genomgå kirurgi är ett viktigt ansvar för sjuksköterskan (Li, Lopez 

& Lee, 2006). Sjuksköterskan har ansvaret och skyldigheten att uppfylla behoven hos 

patienten och familjen och att hjälpa dem genom hela vårdförloppet. De viktigaste 

uppgifterna sjuksköterskan har är att ge information, stöd och närhet (Henneman & Cardin, 

2002). I anestesisjuksköterskans arbete ingår att kunna skapa tillit, förtroende och trygghet till 

patienten såväl som till de närstående och att värna om deras rätt till information och 

patientens rätt till självbestämmande (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2014). 

Anestesipersonalen med sjuksköterska och anestesiolog arbetar nästan alltid i team för att 

barnanestesi ställer speciella krav på kompetens hos personalen. De ska göra sitt yttersta för 

att barnet ska genomgå anestesin så säkert som möjligt. Barn tolkar verkligheten på sitt eget 

sätt och det måste personalen förstå och anpassa sig efter (Fanghol & Valla, 2016). Enligt 

Linda Shields, barnsjuksköterska och professor i pediatrik, kan sjuksköterskan kan ha olika 

strategier för att hjälpa barnet och föräldrarna att hantera sjukhussituationen. I småbarnsåren 

ska barnet uppmuntras att ha kontakt med föräldrarna så mycket som möjligt, det är viktigt 

med värme och närhet. När barnen är i ett till treårsåldern kan de få vara med och fatta vissa 

lättare beslut, vårdpersonalen ska uppmuntra den verbala kommunikationen och även 

närheten med föräldrarna. Barn i förskoleålder kan ha nytta av att dockor används för att 

demonstrera och förklara vissa saker. Det är viktigt att uppmuntra fantasin och leken och att 

barnet känner sig delaktig i omvårdnaden. I skolåldern kan även då dockor användas, 

vårdpersonalen ska respektera att barnet är blygt, vara positiv och uppmuntra till att de 

bemästrar situationen. I tonåren ska barnets funderingar och rädslor tas hänsyn till och de ska 

tillåtas att få ha kontroll och fatta egna beslut när det är lämpligt. Barnet ska inte behandlas 

som en ”liten vuxen” av sjukvårdspersonalen utan det är viktigt att tänka på att deras 

utveckling, metabolism, fysiska och psykologiska förmåga ser olika ut än den hos vuxna. De 

behöver få sjukvård anpassad efter deras behov. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till barnets och 

familjens behov och ge adekvat information inför ingreppet och vad som kan förväntas 

postoperativt, detta är ett gemensamt ansvar hos sjuksköterskan, kirurgen och 

anestesipersonalen. Det krävs goda kunskaper och erfarenheter om kommunikation och 

förståelse för olika psykosociala behov av all vårdpersonal. Närstående ska också få möjlighet 
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att uttrycka sina individuella behov och funderingar. Pediatrisk anestesi syftar till att 

minimera stress, oro och fysiskt obehag hos barnet. Närstående ska få vara hos barnet vid 

induktion om det är möjligt. För barn som är tillräckligt gamla för att förstå skillnad mellan 

intravenös anestesi och gasinhalation ska ges möjlighet att välja mellan dessa.  Barnet kan 

även känna sig tryggare om det får ha egna kläder på sig eller ha med sig gosedjur eller 

snuttefilt in i operationssalen (Shields, 2010). 

 

Metoder för att minska oro  

Det finns olika sätt att tillhandahålla information inför anestesi och kirurgi på. Barnet kan få 

göra ett fysiskt besök på operationsavdelningen eller på den förberedande enheten. 

Vårdpersonalen kan även förbereda barnet genom att demonstrera på dockor vad som 

kommer att ske (William, Lopez & Lee, 2006). Ett annat hjälpmedel för att lindra preoperativ 

oro hos barn är att använda clowner (Vagnoli, Caprilli, Robiglio & Messeri, 2005). Det finns 

studier som visar att humor har fördelaktiga effekter på oro och inom barnsjukvården har det 

blivit mer och mer vanligt att använda sig av det genom användandet av clowner (Vagnoli, 

Caprilli, Robiglio & Messeri, 2005). Andra metoder som finns att tillgå är bilderböcker, 

broschyrer och pedagogiska filmer via lokala webbsidor (Nilsson & Sandström, 2016).   

 

Teoretisk referensram 

I denna studie kommer den teoretiska referensramen att utgå från familjefokuserad 

omvårdnad (FFO). Detta innebär att fokus ligger på den betydelse som familjen har på 

patientens upplevelse av sin sjukdom och sin hälsa. Kärnfamiljen är i dagens samhälle inte 

längre ett självklart begrepp utan det finns flera olika former av familjekonstellationer 

(Benzein et al., 2010). FFO syftar till omvårdnadsrelationen mellan familjen och 

sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Familjefokuserad omvårdnad är ett 

filosofiskt förhållningssätt snarare än ett verktyg att använda sig av. Genom att arbeta med 

FFO som ett förhållningssätt involverar man hela familjen i omvårdnaden av patienten och tar 

hänsyn till vilken betydelse familjen har för den som är patient. Familjen har ett behov att 

vara nära den sjuke och även att se att deras anhöriga får den vård som han eller hon har rätt 

till. Hela teamet kring patienten är ansvariga för att familjens önskemål tillgodoses 

(Henneman och Cardin, 2002). FFO har fokus på den emotionella relation som finns mellan 

människor och vilka känslomässiga band som skapas. Det finns olika sätt att förstå vad 



7 
 

familjefokuserad omvårdnad innebär, dels en familjecentrerad dels en familjerelaterad 

omvårdnad. Familjecentrerad omvårdnad syftar till att sjuksköterskan ser till familjen som 

helhet och genom en dialog bestäms familjemedlemmarnas grad av involvering i 

omvårdnaden. Den familjerelaterade omvårdnaden sätter patienten i centrum och familjen står 

runtomkring i kontext (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). FFO baseras på flera teoretiskt 

förankrade antaganden och utgångspunkter vilka är systemteori, konstruktivism, 

problemlösningsteori och salutogenes. Denna studie kommer att utgå från det 

systemteoretiska synsättet vilket innebär att fokus ligger på interaktionerna och relationerna 

inom familjen, här är det viktigt att sjuksköterskan bjuder in hela familjen till dialog kring 

omvårdnaden (Benzein et al., 2010). Om familjer bemöts som en enhet av vårdpersonalen kan 

en vård uppnås som tar tillvara allas kompetenser och resurser. På så vis byggs en icke 

hierarkisk relation upp mellan patient, familj och personal (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015).  

 

Problemformulering 

Att känna oro är mycket vanligt hos barn och deras närstående inför anestesi i samband med 

kirurgi eller undersökning. Det är viktigt att familjen involveras i vården eftersom de har ett 

behov att vara nära den sjuke. Att minska oro kan göras på flera olika sätt. 

Anestesisjuksköterskan ska ge information, stöd och närhet till familjen. Att få bra 

information preoperativt har visat sig kunna lindra oro för både barn och närstående och har 

även visat sig ha god effekt i det peri- och postoperativa skedet. Därför är det av stor vikt att 

utvärdera vilka metoder som har visat sig ha effekt då det gäller att lindra preoperativ oro hos 

både barnen och deras närstående.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vilka preoperativa metoder som används för att lindra barns 

och närståendes oro inför anestesi i samband med kirurgi och undersökningar samt att 

utvärdera dessa. 
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Frågeställningar 

1. Vilka preoperativa metoder finns att tillgå för att lindra preoperativ oro hos barn och 

vilka/vilken av dessa har visat sig ha effekt?  

2. Vilka preoperativa metoder finns att tillgå för att lindra preoperativ oro hos närstående och 

vilka/vilken av dessa har visat sig ha effekt?  

 

METOD 

Design 

En litteraturöversikt med systematisk ansats gjordes för att besvara studiens frågeställningar. 

Litteraturstudier är ett bra arbetssätt där man kan sammanställa relevant kunskap och sen 

använda kunskapen i praktiken genom att t ex. utveckla riktlinjer eller genom ett förändrat 

arbetssätt (Kristensson, 2014). I en litteraturstudie är författarnas roll att beskriva vad som har 

studerats, hur korrekta och pålitliga dessa studier är och vilka kunskapsluckor som finns i 

forskningen (Polit & Beck, 2011) 

Sökstrategi 

Datainsamlingen skedde från databaserna Pubmed och Cinahl. Dessa databaser är värdefulla 

för sjuksköterskor att söka litteratur i (Polit & Beck, 2011). Principer för litteratursökning 

enligt metodboken från Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU] 

(2017) är att först utföra en bred sökning för att få svar på studiens frågeställning men där 

man även riskerar att få en del irrelevanta träffar. Nästa steg som innebär en smalare sökning 

ger en högre träffsäkerhet och här väljs sedan relevant litteratur ut. Ett sätt att identifiera och 

formulera syften i en litteraturstudie är genom PICO modellen, (Patient, Intervention, 

Comparison, Outcome). PICO-modellen kan vara ett bra verktyg för att få med väsentliga 

delar i syftet (Kristensson 2014). För att beskriva varje steg görs sökning efter relevanta 

studier och så närliggande söktermer som möjligt, dessa kombineras sedan och den slutgiltiga 

sökningen skapas (Willman, Bahtsevani, Nilsson, Sandström 2016). I denna litteraturstudie 

har PICO-modellen använts genom att i första steget välja ut patient/population och i detta 

fallet var det barn och deras närstående som avsågs. I nästa steg utvärderades vilken åtgärd/ 

intervention som skulle undersökas, dvs. vilka metoder som fanns att tillgå för att lindra oro 

inför anestesi. Det tredje steget innebar att de olika metoderna för att lindra oro testades. Det 
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fjärde och sista steget innebar ett kartläggande av om de metoderna som testades hade effekt 

att lindra oro (SBU, 2017). 

De sökorden som initialt identifierades enligt Mesh-termerna i Pubmed och enligt CINAHL- 

headings i CINAHL var “children”, “anaesthesia”, “parents”, ”legal guardians”, 

“information”, ”preparation”, ”clown”,” surgery” och “anxiety”. Inklusionskriterierna var 

artiklar som riktar sig mot både barn (ålder 0–18 år), närstående eller både och som ska 

genomgå generell anestesi inför all typ av kirurgi, tandvård eller undersökningar inom 

slutenvården. Artiklar som svarade på studiens syfte och var kvantitativa med experimentell 

design inkluderades. För att få ett så aktuellt resultat som möjligt begränsades publiceringsår 

från 2013 tom 2018. Artiklarna som inkluderades var skrivna på engelska, i fulltext och fanns 

tillgängliga via Uppsala universitet. I en litteraturstudie ska man främst inkludera primära 

källor (Polit & Beck, 2011), vilket var ett inklusionkriterium. Exklusionskriterier var artiklar 

som ej hade etiskt godkännande eller noggrant etiskt övervägande samt artiklar som 

undersökte preoperativa metoder i öppenvården. Datainsamlingen skedde vid tre tillfällen, 

den 2 februari 2018 och den 6 mars 2018. En slutgiltig sökning utfördes den 9 april 2018 där 

artiklarna som skulle granskas med hjälp av granskningsmallar valdes ut. Artiklarna söktes i 

databaserna Pubmed och CINAHL. Sökningen begränsades till full text, publicerade senaste 5 

åren och på engelska. Sökorden i Pubmed och CINAHL användes sedan i olika 

kombinationer med AND som boolesk sökterm (tabell 1). Eftersom resultaten av sökningarna 

gav tillräckligt många resultat för studiens syfte utfördes inte ytterligare sökningar med nya 

sökkombinationer. I flera sökningar återkom samma artiklar i sökresultatet. Urvalsprocessen 

genomfördes initialt genom att artiklarnas titlar lästes och de som verkade relevanta valdes ut. 

Sökresultaten i Pubmed sammanställs i tabell 1 och sökresultaten i CINAHL resulterade inte i 

några nya träffar. 
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Tabell 1. Sökning i Pubmed 

Databas Sökning Sökord Utfall Utvalda 

Pubmed #1# preoperative AND information AND anxiety AND children 32 20 

Pubmed #2# preoperative AND information AND anxiety AND parents 21 0 

Pubmed #3# preoperative AND information AND anxiety AND legal guardians 1 0 

Pubmed #4# preoperative AND information AND anxiety AND children AND 

parents 

20 0 

Pubmed #5# preoperative AND information AND anaesthesia AND children 15 0 

Pubmed #6# preoperative AND information AND anaesthesia AND parents 15 0 

Pubmed #7# preoperative AND information AND anaesthesia AND legal 

guardians 

1 0 

Pubmed #8# preoperative AND information AND anaesthesia AND children 

AND parents 

14 2 

Pubmed #9# preparation AND family AND children AND surgery 55 5 

Pubmed #10# anaesthesia AND children AND clowns 4 1 

Pubmed #11# parental AND anxiety AND pediatric anaesthesia 59 1 

Inklusionskriterier: engelska, publicerat 2013-2018, länk till full text 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras vad gäller urval och presentation av 

resultatet. Det är viktigt att de studier som används har tillstånd från etisk kommitté eller att 

det gjorts noggranna etiska överväganden. Alla artiklar som ingår i en litteraturstudie ska 

redovisas, att endast presentera artiklar som stödjer författarnas egna åsikter är oetiskt 

(Forsberg & Wengström, 2015). I denna studie hade författarna som avsikt att exkludera de 

studier som inte hade etiskt godkännande eller noggrant etiskt överväganden. Andra etiska 

överväganden att ta hänsyn till är att ej förvränga resultat samt att all information som ingår i 
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studien ska referera till primärkällan (Polit & Beck, 2011). Författarna till denna studie har 

haft detta i åtanke vid presentation av artiklarnas resultat. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De 29 artiklarnas abstracts lästes och de som verkade svara på studiens syfte och 

frågeställningar valdes ut och lästes i fulltext av båda författarna. Till studien valdes sedan 24 

artiklar ut. Av de 24 artiklarna exkluderades fem artiklar på grund av att de inte motsvarade 

studiens krav efter närmare granskning (se bilaga 4). Artiklarna granskades kritiskt och lästes 

mer ingående och utvärderades sedan efter modifierade granskningsmallar för kvantitativa 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2015). Modifieringen av granskningsmallarna har främst 

varit strukturell och innebar att ett flertal frågor gjordes om från öppna till slutna frågor eller 

omformulerades. I granskningsmallen för kvantitativa artiklar med randomiserad kontrollerad 

design omformulerades en fråga så att ordet frågeställning byttes ut mot ordet syfte. I nio 

frågor valdes en eller flera följdfrågor bort, i sju av frågorna omformulerades frågan till en 

sluten fråga istället för en flervalsfråga och i en fråga har flera frågor slagits samman. I 

granskningsmallen för kvantitativa artiklar med kvasi-experimentell design har ordet 

frågeställning bytts ut mot ordet syfte i en av frågorna. I sex frågor valdes en eller flera 

följdfrågor bort, i åtta av frågorna omformulerades frågan till en sluten fråga istället för en 

flervalsfråga. Denna modifiering av granskningsmallarna utfördes för att möjliggöra en 

poängsättning av artiklarna som stöd för kvalitetsgranskningen. Poängsättningen resulterade i 

att de utvalda artiklarna fick hög eller medelkvalitet. Alla artiklar har genomgått kritisk 

granskning enskilt och gemensamt av båda författarna. Granskningen skedde enligt mallarna 

och diskuterades sedan gemensamt av båda författarna avseende studiekvalitét. 

Resultatanalys                                                                                                                               

Resultatet bearbetades och analyserades stegvis enligt Forsberg och Wengström (2015). Detta 

utfördes genom att alla artiklar lästes igenom i detalj och sen redovisades i översiktstabeller 

med de inkluderade uppdelade i tre tabeller (beroende på om vilka som undersöktes; barn, 

närstående eller både och) och de exkluderade i en tabell (se Bilaga 1-4) . Översiktstabellerna 

innehåller rubriker som till exempel författare, land, årtal, studiens syfte, design och kvalitet. 

Resultaten av de utvalda artiklarna lästes av författarna tillsammans och granskades närmare 

med hänseende till de resultat som svarade mot syftet i litteraturöversikten och 
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frågeställningarna. När de utvalda artiklarna hade bearbetats och analyserats sammanställdes 

resultaten i olika kategorier som fick motsvara rubriker när resultaten presenterades i text.   

 

RESULTAT 

Litteraturgranskningen resulterade i 19 artiklar (se bilaga 3, 4 och 5) som var relevanta utifrån 

studiens mål, av dessa var 13 artiklar av randomiserad design och 6 artiklar var av kvasi-

experimentell design. Länderna som studierna var utförda i var Sverige (n=1), Jordanien 

(n=1), England (n=1), Sydkorea(n=1), Italien (n=2), Taiwan (n=1), USA (n=1), Israel (n=1), 

Brasilien (n=1), Frankrike (n=2), Turkiet (n=3), Filippinerna (n=1), Portugal (n=2), Iran 

(n=1). Elva av studierna undersökte interventionens påverkan på barns oro, två studier 

undersökte påverkan av interventionen på föräldrars oro och sex undersökte både och, dvs, 

hur interventionen påverkade graden av oro hos barn och deras föräldrar/närstående. Fem 

interventioner identifierades; clownintervention, analog information, digital information, 

distraktion och besök på operationsavdelning. Fördelning av studierna på dessa interventioner 

sammanfattas i tabell två. Ordet föräldrar kommer att användas löpande i resultatet och i 

diskussionen eftersom författarna till de granskade studierna konsekvent använder denna 

benämning. Den enda gången ordet närstående används är om forskarna skriver ordet legal 

guardian.  
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Tabell 2, de undersökta artiklarnas fördelningen på de olika typerna av intervention. 
 

Författare, årtal Clown 

intervention 

Analog 

information 

Digital 

information 

Distraktion Besök på 

operationsavdelning 

Kocherov et al., 

2016 

X     

Agostini et el., 

2014 

X     

Shaheen et al., 

2018 

 
X 

   

Landier et al., 

2017 

 X    

Macindo et al., 

2015 

 X    

Kassai et al., 2016  X    

Ryu et al., 2017   X   

Batuman et el., 

2016 

  X   

Liguori et al., 2016   X   

Fernandes et al., 

2015 

  X   

Fortier et al., 2015   X   

Huntington et al., 

2017 

  
X 

  

Lin et al., 2018 
  

X 
  

Fernandes et al., 

2014 

  
X 

  

Akca et al., 2015   X   

Aytekin et al., 2016    X  

Cumino et al., 

2017 

   
X 

 

Ghabeli et al., 

2014 

   
X 

 

Carlsson & 

Henningsson, 

2017 

    
X 
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Clownintervention 

Kocherov och medarbetare (2016) utvärderade vilken effektivitet en clownintervention hade 

för att minska oro och stress hos barn i den preoperativa fasen. De kunde påvisa att 

användandet av clowner som ett humoristiskt inslag inom sjukvården hade en positiv inverkan 

på barn och deras oro inför kirurgi. Agostini och medarbetare (2014) undersökte vilka 

potentiella fördelar som närvaron av clowner i väntrummet preoperativt och i operationssalen 

perioperativt kunde ha för att minska mödrars oro. Resultaten av dessa studier är entydiga 

avseende att linda oro med hjälp av den här typen av intervention. Både barn och mödrar 

uppvisade lägre grad av oro pre- och perioperativt. 

 

Analog information 

Fyra av studierna (Shaheen et. al., 2018, Landier et. al., 2017, Macindo et. al., 2015, Kassai 

et. al., 2016) undersökte betydelsen av olika metoder i form av broschyrer, serietidning, en 

bok i 3D format och ett speciellt utvecklat utbildningsmaterial för att lindra preoperativ oro 

hos barn. Shaheen och medarbetare (2018) undersökte vilken påverkan en åldersanpassad 

broschyr hade för att lindra preoperativ oro hos barn. Den åldersanpassade broschyren till som 

tillhandahölls barnen visade sig ha positiv effekt på barnens nivåer av oro innan kirurgi och 

de var även mer samarbetsvilliga. Initialt hade både barnen i kontrollgruppen och barnen i 

interventionsgruppen höga nivåer av oro. Mätningar visade även att barnen fick lägre puls och 

blodtryck än de barnen som inte fått någon broschyr. Landier och medarbetare (2017) 

undersökte hur föräldrars oro påverkades av att erhålla en skriftlig broschyr som ett 

komplement till den muntliga informationen. Även broschyren som tillhandahölls föräldrarna 

preoperativt visade sig ha positiv effekt för att memorera information och även för att öka 

deras tillfredsställelse med den information de hade fått. De upplevde minskad grad av oro 

inför att deras barn skulle genomgå kirurgi. Studien utförd av Macindo och medarbetare 

(2015) undersökte effekten av en sagobok i 3D format. Sagoboken innehöll pre- och 

postoperativ information om hela vårdförloppet (kirurgi, fasta, medicinering, personalen etc.). 

Den hade utformats på ett sätt som skulle fånga barnets uppmärksamhet och även anpassat för 

barnets kognitiva nivå. Interventionen visade sig öka kunskapen om kirurgi och även minska 

oron hos barnen. Kassai och medarbetare (2016) undersökte om en broschyr som beskrev 

anestesi till barn utformad på ett humoristiskt sätt kunde lindra barns preoperativa oro inför 

större kirurgi. Broschyren var utformad som en serietidning och beskrev med text och bilder 

händelseförloppet under anestesi och kirurgi och barnen fick den hemskickad med posten så 
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de i lugn och ro kunde titta igenom den. Även denna studie visade att denna form av 

intervention hade positiv inverkan på att lindra oro hos barnen. Det konstaterades även att det 

var en förhållandevis kostnadseffektiv metod. 

 

Digital information 

Digital information i form av hemsidor, filmer och applikationer på surfplatta är ett annat sätt 

att använda sig av för att lindra preoperativ oro hos barn och föräldrar. Ryu och medarbetare 

(2017) testade denna metod på barn och det visade sig även där ha positiv effekt för att lindra 

oron och underlättade även vid induktionen. Barnen fick ta del av en film där de fick se en 

liten pingvin som besökte operationssalen. Pingvinen agerade som ett barn som skulle 

genomgå kirurgi och förklarade även vad som fanns på operationssalen och vad det användes 

till. Resultatet av studien visade att oron hos barnen minskade signifikant i 

interventionsgruppen. Det ökade även medgörligheten hos barnen under anestesiinduktionen. 

Denna metod använde sig även Batuman och medarbetare (2016) av och i den studien fick 

barnen se på en informationsvideo som baserades på rollspel. Videon presenterade olika 

scener som visade anestesiförloppet där de fick se läkare, sjuksköterskor, en 11-årig flicka 

och hennes mamma. Barnen som fick tillgång till videon uppvisade lägre grader av 

preoperativ oro. Mätning gjordes också en vecka efter hemgång och även då uppvisade 

barnen mindre postoperativa komplikationer som delirium och smärta. Enligt Liguori och 

medarbetare, 2016, visar studier att barn vill ha detaljerad information om vad som ska hända. 

Ett sätt att fånga barnets intresse kan vara genom en åldersanpassad applikation på en 

surfplatta. Denna studie testade en applikation som innehöll en film där två clowner på ett 

skämtsamt sätt visade och beskrev för varandra vad som fanns på en operationssal. 

Applikationen hade bra effekt på att lindra oro och var även kostnadseffektivt. Fernandes och 

medarbetare (2015) testade en applikation där barnen spelade ett spel som hette Äventyret på 

sjukhuset. I spelet kunde barnen klicka sig fram genom de olika stegen i sjukhusvistelsen. I 

denna studie mättes både barns och föräldrars grad av oro. Resultatet visade att både barnen 

och föräldrarna uppvisade lägre grad av oro än de i kontrollgruppen som inte fått spela något 

spel. Webbaserade program som metod för att lindra preoperativ oro undersöktes av Fortier 

och medarbetare (2015) och av Huntington och medarbetare (2017). Fortier och medarbetare 

(2015) utvärderade och testade effektiviteten av ett nyutvecklat webbaserat program 

(WebTIPS, Web-based tailored intervention for preparation of parents and children for 

outpatient surgery) för att förbereda barn och deras närstående för kirurgi. Det webbaserade 

programmet fanns i åldersanpassade varianter. Ett animerat som anpassats för barn och ett 
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som var anpassat för föräldrarna. Programmet gick igenom olika skeden i sjukhusvistelsen. 

Resultatet visar att WebTIPS hade effekt i att minska preoperativ oro hos både barn och 

föräldrar. Huntington och medarbetare (2017) undersökte hur effektiv en specialbyggd 

hemsida (www.scottga.org) var på barns oro, på induktionstid vid anestesi, på tid till 

utskrivning samt hur nöjda familjerna var med vården. Familjerna fick tillgång till hemsidan 

både hemma och på sjukhuset innan kirurgin. Resultatet av studien visade att familjerna 

tyckte att det var bra att få tillgång till information på detta sätt men man såg ingen signifikant 

påverkan på den perioperativa oron, barnets beteende under induktion eller på tid till 

utskrivning. Däremot upplevde föräldrarna att barnet hanterade anestesin och sjukhusvistelsen 

bättre. Lin och medarbetare (2018) undersökte vilken effekt ett familjecentrerat preoperativt 

förberedelseprogram hade på barns känslomässiga beteende pre-, postoperativt och efter 

hemgång. Den syftade även till att undersöka vilken effekt det hade på närståendes 

preoperativa oro. Det familjecentrerade förberedelseprogrammet bestod av två delar. Första 

delen var en film som var skräddarsytt speciellt för barn för att hantera kirurgi och 

postoperativ smärta och i filmen fick barnen följa en pojke som genomgick hela 

vårdförloppet. Den andra delen var ett besök på den preoperativa enheten och på den 

postoperativa avdelningen. Resultatet av studien visade att barnen uppvisade mindre negativa 

känslor och beteende preoperativt och även under anestesiinduktionen.  Barnen kände sig att 

de var bättre förberedda för att genomgå kirurgin. Däremot visade inte studien att programmet 

hade någon effekt på barnens postoperativa beteende. Den preoperativa oron hos närstående 

minskade över tid men det var ingen förändring efter interventionen. Ytterligare ett sätt att 

använda sig av digital information för att minska preoperativ oro är att använda ett speciellt 

utbildningsmaterial. Materialet var anpassat dels efter barnets ålder dels efter deras kognitiva 

förmåga. Detta gjordes av Fernandes och medarbetare (2014) och där fick barnen i 

interventionsgruppen ett utbildningsmaterial (en liten bok, en videofilm eller ett spel) som 

innehöll information om operationen och sjukhusvistelsen. Utbildningsmaterialet illustrerade 

de olika stegen i sjukhusvistelsen, inskrivning, regler på sjukhus, olika instrument, procedurer 

inom sjukvård, anestesi och kirurgi, postoperativ enhet och hemgång. Barnens och 

föräldrarnas oro mättes efter interventionen och det påvisade signifikant skillnad avseende 

lägre grad av oro inför anestesi och kirurgi. Det verkade inte ha någon betydelse vilket av 

materialet de hade fått. Även Akca och medarbetare (2014) utförde en kvasiexperimentell 

studie i syfte att undersöka effekterna av ett preoperativt utbildningsprogram. Studiens syfte 

var att undersöka om programmet kunde minska graden av oro hos barn som skulle genomgå 

bråckoperation. Experimentgruppen fick se en film och fick en broschyr som båda handlade 

http://www.scottga.org/


17 
 

om hur den kirurgiska proceduren gick till. Även här kunde forskarna påvisa vikten av att visa 

barnen visuellt material och inte bara muntlig information. Barnen som fick ta del av 

utbildningsprogrammet uppvisade signifikant lägre grad av oro. 

Distraktion 

Att använda sig av olika former av distraktion i syfte att lindra preoperativ oro undersöktes av 

Aytekin och medarbetare (2016). De undersökte vilken effekt distraktion har på barns 

preoperativa oro. Barnen blev erbjudna distraktion i form av dataspel, serietidningar, böcker 

eller musik, det fanns olika alternativ för olika åldrar. Graden av oro och separationen från 

föräldrarna mättes innan barnen kom in på operationssalen. Distraktionen minskade 

preoperativ oro hos barnen och även separationsångesten från föräldrarna. Cumino och 

medarbetare (2017) undersökte om en smartphone kunde distrahera barnen och därmed lindra 

oro under den preoperativa perioden och under induktion. Barnet fick, förutom verbal 

information och en broschyr, en smartphone att spela på. Användandet av en smartphone i 

förberedelserummet inför kirurgi visade sig ha god effekt på att lindra oron.  En annan typ av 

distraktion kan vara en åldersanpassad leksak. Detta undersökte Ghabeli och medarbetare 

(2014) och syftet med studien var att fastställa om det, i kombination med ett besök på 

operationsavdelningen, kunde lindra barns oro inför kirurgi. Syftet var även att undersöka om 

det hade positiv effekt på mödrarnas oro samt hur nöjda de var med vårdförloppet. Barnen i 

studien fick en åldersanpassad leksak 20 minuter innan de skulle till operation. Samtidigt gavs 

mödrarna möjlighet att ställa frågor. Både barnen och föräldrarna var mindre oroliga och 

föräldrarna var mer nöjda med hela vårdförloppet. 

 

Besök på operationsavdelning 

Carlsson och Henningsson (2017) utförde en studie som utvärderade effekten av ett besök på 

operationsavdelningen avseende preoperativ oro. Barn och föräldrar fick besöka förberedelse-

enheten, väntrummet och operationssalen. Besöket skedde en eller två veckor innan planerad 

kirurgi. Utfallet av studien visade att metoden inte reducerade graden av oro hos barn eller 

hos föräldrarna. 
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DISKUSSION 

 

Litteraturstudiens syfte var att ta reda på vilka preoperativa metoder som fanns att tillgå för att 

lindra preoperativ oro hos barn och deras närstående inför anestesi i samband med kirurgi 

eller undersökningar samt utvärdera deras förmåga att lindra oron. De olika metoderna som 

återfanns i de studier som granskades kan delas upp i fem grupper: Preoperativ information 

given via antingen analoga eller digitala media, fysiskt besök på operationsavdelningen, 

distraktion i samband med ingreppet och användande av clowner. En majoritet av de studier 

som undersökte den orosminskande effekten hos barn hade en positiv effekt, medan endast en 

minoritet av de studier som undersökte effekten hos närstående hade en positiv effekt 

 

Resultatdiskussion  

I de granskade studierna återfanns att majoriteten av de metoder som mätte effekten på barnen 

(15/17) har en orosminskande effekt medan endast en minoritet av studier som utfördes på 

föräldrar (3/8) visade sig ha en orosminskande effekt. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att 

det verkar svårare att minska föräldrars oro inför anestesi och kirurgi.  Det är även tydligt att 

forskningen på hur man minskar föräldrars oro är eftersatt och att fler studier behövs på hur 

man kan minska föräldrarnas preoperativa oro. Det finns däremot flera studier utförda på hur 

föräldrar önskar erhålla den preoperativa informationen, dessa studier visar att det föräldrar 

önskar komplett preoperativ information om anestesi, kirurgi och postoperativ vård (Sartori et 

al., 2015, Delgove et al., 2018). Enligt Franck & Spencer (2004) så är det just själva anestesin 

och de potentiella risker som är kopplade till den som verkar vara det som föräldrar främst 

oroar sig för. Om man vill minska oron hos både barn och föräldrar och endast kan välja en 

preoperativ intervention skulle det sannolikt vara mest ändamålsenligt att satsa på 

pedagogiskt utvecklad information. 

 

Femton av de sjutton undersökta metoderna visade sig ha en signifikant orosminskande effekt 

hos barnen. De metoder som fungerade var samtliga former av distraktion, clowner, samtliga 

former av analog information och en majoritet av de prövade digitala informationstyperna. 

Endast två studier återfann ingen signifikant orosdämpande effekt. Att så många olika 

versioner av metoder har en orosdämpande effekt visar att barn är mycket receptiva för de 

åtgärder som kan sättas in. Detta stämmer väl med författarnas egna erfarenheter, det är oftast 

enklare att exempelvis distrahera barnen än deras föräldrars och barnet nöjer sig ofta med lite 
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mindre detaljerad information. Graden av efterfrågad information är givetvis starkt beroende 

av barnets ålder. 

De två studier som inte fann en signifikant effekt på patienternas preoperativa oro var 

Huntington et al (2017) som utförde en studie på digitalt given information via en hemsida 

samt Carlsson och Henningsson (2017) som inte återfann någon orosminskande effekt av 

preoperativa besök på operationsavdelningen. Anledningen till att Huntington et al (2017) inte 

fick någon effekt av sin digitala metod kan bero på att man studerade effekten i samband med 

tandextraktion som är ett relativt enkelt och kort kirurgiskt ingrepp. Dels kan det ha att göra 

med graden av datorvana hos barnen. De flesta barn som växer upp idag introduceras tidigt 

till olika former av digitala medier, men inte alla. Barn som kommer från socioekonomiskt 

sämre förhållanden har lägre nyttjandegrad av digitala medier (Fairclough et al., 2009, Harris 

et al., 2017). Det kan spekuleras i att effekten av digital information blir sämre om barnet har 

en dålig vana i att använda olika former av digitala media. Man jämförde också med given 

standardinformation. Carlsson och Henningsson (2017) fick ingen effekt på den preoperativa 

oron med ett preoperativt besök på operationsavdelningen. Att den metoden inte hade någon 

effekt kan bero på att den jämfördes med en grupp patienter som fick en god muntlig 

information men det är en relativt resurskrävande metod som inte uppvisade någon effekt. 

Studien gjordes också på barn mellan 3-12 års ålder och det är ett mycket stort åldersspann att 

undersöka med avseende på effekten av denna intervention. Utvecklingsnivån hos treåringen 

skiljer sig ganska markant från den hos tolvåringen. Det bör noteras att det tyvärr bara var en 

studie som undersökte effekten av besök på operationsavdelning vilket gör det något vanskligt 

att med säkerhet uttala sig negativt om metodens effektivitet.  

 

Endast åtta av de nitton granskade artiklarna hade undersökt den orosdämpande effekten på 

föräldrarna. Att en så liten andel av artiklarna tittade på föräldrarnas oro är anmärkningsvärt, 

detta då det sedan tidigare är känt att föräldrarnas oro påverkar barnen (Franck & Spencer 

2004). Med tanke på detta blir omvårdnaden av hela familjen en viktig del i vården av 

patienten. Endast tre av de åtta artiklarna visade att deras metoder hade en orosminskande 

effekt på föräldrarna, en clownstudie (Agostini et al., 2017), en studie rörande digital 

information (Fortier et al., 2015) samt en studie på analog information (Landier et al. 

2017).  Tre studier på digital information (Lin et. al., 2017, Fernandes et al., 2014 och 

Fernandes et al. 2015), en studie på effekten av att ge en leksak till barnet (Ghabeli et al. 
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2015) samt en studie på preoperativt besök på operationsavdelningen (Carlsson och 

Henningsson, 2017) hade ingen signifikant effekt på föräldrarnas oro.  

Agostini et al (2017) fick i sin studie en signifikant minskning av mödrars oro via sin 

clownintervention. I den studien var clownerna närvarande både i den pre- och den 

perioperativa fasen och distraherade således både barn och föräldrar under en tämligen lång 

tid. 

 

Endast en av fyra studier på digital information visade sig ge en orosminskande effekt hos 

närstående (Fortier et al 2015). De undersökte ett specialdesignat webbverktyg som 

informerade både barn och föräldrar och återfann en signifikant minskning av den 

preoperativa oron medan den postoperativa nivån inte skilde sig åt från kontroller. Lin et al 

(2015), Fernandes et al (2014) samt Fernandes et al (2015) återfann ingen signifikant effekt 

på de närståendes oro. Studierna hade dock något olika uppbyggnad där Fernandes et al 

(2015) jämförde interventionsgruppen, som spelade ett designat dataspel, med två grupper: en 

som fick pröva på att spela ett icke relaterat dataspel samt en som inte fick spela något spel. 

Man återfann i den studien ingen effekt av det specialdesignade spelet jämfört med det icke 

relaterade dataspelet men dock signifikant effekt jämfört med de som inte spelade spel alls. 

Den effekt som man där fick jämfört med de som inte fick spela alls kan man fundera på 

berodde på distraktionseffekten av att barnet och föräldrarna har något att fokusera på. De 

övriga studierna jämförde med given standardinformation. Den uteblivna effekten kan dels 

bero på vilken nivå som standardinformationen var lagd på. Det är oklart huruvida 

informationen enbart digitaliserades eller ifall det lades till ytterligare information. Dels kan 

det ha att göra med graden av datorvana hos föräldrarna. De flesta föräldrar har idag vana av 

olika former av digitala medier, men inte alla och ofta i varierande grad. Föräldrar som lever 

under socioekonomiskt sämre förhållanden har även sannolikt lägre nyttjandegrad av digitala 

medier (Fairclough et al., 2009, Harris et al., 2017). Ghabelli et al (2014) undersökte den 

orosminskande effekten hos mödrarna av att ge en leksak till barnen preoperativt. De återfann 

ingen orosminskande effekt. Att en leksak given till barnen inte minskade oron är inte helt 

förvånande då den på intet sätt bibringar föräldern någon information utan enbart blir en 

distraktion för barnet. Carlsson och Henningsson (2017) fick ingen effekt på den preoperativa 

oron hos föräldrar med ett preoperativt besök på operationsavdelningen. Även i denna studie 

fick referensgruppen preoperativ standardinformation och det är således oklart i vilken 
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utsträckning som besöket gav föräldrarna någon ytterligare information som hjälpte dem att 

hantera sin oro. 

 

Föräldrar vill ha konkret information om ingrepp som deras barn ska genomgå (Sartori et al., 

2015, Delgove et al., 2018). Dock innebär all form av anestesi en viss risk och det är de flesta 

föräldrar väl införstådda med. Således kan information minska, men oftast inte ta bort den oro 

som föräldrar hyser inför anestesi och ingrepp. För att minska oron så mycket som möjligt blir 

det viktigt att anestesisjuksköterskan får föräldrarna att känna sig trygga och upplever ett bra 

bemötande. Tolkningen av resultaten är dock svåra att göra eftersom de olika studiernas 

referensgrupper skilde sig åt. Flera av de granskade studierna tog upp andra fördelar som 

föräldrarna upplevde i samband med de undersökta metoderna, såsom att de var mer nöjda 

med vården eller att barnen hanterade sövningen bättre. Bedömningen av de fördelarna ligger 

dock utanför denna litteraturstudies ramar. 

 

Ett delsyfte i studien var att utvärdera metoderna och det faller sig då naturligt att utvärdera 

effektiviteten. Effektiviteten i en intervention är givetvis av mycket central betydelse för 

vilken/vilka interventioner som skall väljas i den kliniska vardagen. För att utvärdera detta 

måste effekten av olika interventioner bedömas, den resurs som de tar i anspråk samt 

eventuella negativa bieffekter som de inbegriper. Att utifrån denna litteraturstudie jämföra 

den absoluta effekten av de undersökta metoderna är tyvärr inte möjligt att göra då de 

granskade studierna använde sig av olika skalor för att mäta oro. Dessa skalor går inte att 

översätta direkt till varandra vilket omöjliggör närmare analys.  

 

Resursåtgång går det däremot att uttala sig om.  Preoperativa besök på operationsavdelningen 

samt clowner närvarande på operation är exempel på metoder som kräver extra stora resurser 

medan de övriga metoderna kan vara mindre resurskrävande. Då resurserna inom sjukvården 

är ändliga måste man fundera på vilken cost-benefit som varje implementerad metod innebär. 

Med tanke på att närvaro av clowner och besök på operationsavdelningen innebär ökade 

kostnader för sjukvården är det väsentligt att noggrant utvärdera effekten innan sådana 

metoder införs i större utsträckning. Vid en sådan utvärdering är det viktigt att komma ihåg att 

välinformerade och trygga barn/föräldrar ofta är värdefulla genom hela vårdkedjan och om 

den sortens vård kan uppnås kan det spara både tid och resurser, för att inte nämna onödigt 

lidande för barnet och föräldrarna (Henneman & Cardin, 2002). Att införa nya metoder på en 
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vårdenhet tar givetvis resurser i anspråk men införandet av metoder för att förbättra det 

psykosociala omhändertagandet får samtidigt inte försämra kvaliteten på den medicinska 

vården. Ingen av de undersökta studierna rapporterade spontant några negativa effekter av 

sina interventioner men vid närmare analys av innehållet i de granskade artiklarna återfanns 

två interventioner som innebar potentiella nackdelar:  Kocherov et al (2016) rapporterade inga 

negativa åsikter från personalen på operationsavdelningen, men en tidigare studie på 

clownintervention har funnit att clownerna uppfattas som störande i samband med 

anestesiinduktionen (Vagnoli et al., 2005). I en av de granskade artiklarna (Liugori et al., 

2016) spekulerades det i att digital information skulle kunna minska behovet av personal och 

därmed även kostnader för sjukhuset. Den spekulationen inbegriper en syn på sjukvård som 

rimmar illa med den grundläggande synen att ”Vi ska behandla patienten som en unik individ 

med unika behov” (Riksföreningen för anestesi och intensivvård).  Det preoperativa samtalet 

är värdefullt för att minska preoperativ oro hos barn och föräldrar och det är därför viktigt att 

tillräckligt med tid avsätts för detta samtal. Användandet av digitala medier för information 

bör vara ett komplement till, inte en ersättning av närvarande professionell personal.  

 

Endast en av de 19 ingående studierna var utförd i Sverige och tio stycken var utförda i länder 

utanför Europa/USA. Således kan resultaten vara svåra att applicera till svenska förhållanden. 

Resultaten av en intervention blir beroende på vilken basalnivå av, exempelvis muntlig 

preoperativ information som man jämför med. Exempelvis återfann den engelska studien 

utförd av Huntington et al (2017) ingen effekt av deras hemsida fastän man jämförde med två 

separata kontrollgrupper (en med skriftlig information och en med en hemsida om 

handhygien). Den s.k. confounder som infinner sig där är graden av muntlig information som 

ges parallellt. I detta sammanhang måste man väga in kulturella skillnader som till exempel 

hur ingående information som ges samt vilka rutiner för att tillhandahålla information som 

finns i olika länder. En ytterligare kulturell aspekt kan ses i studien utförd av Agostini et al. 

(2017) där endast oron hos mödrarna mättes. Att uteslutande barnens mödrar skulle vara 

närvarande då barnet ska genomgå anestesi vid kirurgi och undersökningar är nog en 

otänkbarhet i dagens Sverige. 

 

Inom barnsjukvård borde det nästan vara en självklarhet att arbeta med ett familjefokuserat 

arbetssätt. Det finns många vinster med att ha en trygg patient att vårda och även en familj 

som känner sig trygga, involverade och välinformerade. Enligt Shields, 2010, är 



23 
 

sjuksköterskan den som har bäst förmåga till kommunikation med patienten, barnet, och 

besitter en speciell förmåga att kunna förklara och trösta barnet. Eftersom det preoperativa 

samtalet är värdefullt för att minska preoperativ oro hos barn och föräldrar är det är viktigt att 

tillräckligt med tid avsätts för detta samtal. Välinformerade och trygga barn och föräldrar är 

ofta värdefullt genom hela vårdkedjan och om den sortens vård kan uppnås kan det spara både 

tid och resurser, för att inte nämna onödigt lidande för barnet och föräldrarna. Även om den 

familjefokuserade omvårdnaden har barnet och familjen i fokus (Henneman & Cardin, 2002) 

ska anestesisjuksköterskan vara tydlig med att det är barnets vilja som ska fokuseras på. Det 

är viktigt att personalen försöker arbeta på ett sätt som bevarar självbestämmandet och 

autonomin hos barnet och om barnet t.ex. inte vill genomgå ingreppet, måste hänsyn tas till 

detta och fördelar får vägas mot nackdelar i de fall där barnet inte vill medverka. I slutänden 

är det ändå barnets bästa som måste vägas in (Shields, 2010). Inom sjukvården och 

barnsjukvården ska man se familjen som en helhet och använda dem som en resurs i vården. 

På detta vis kan de även bli en stor resurs för vårdpersonalen, om de nyttjas på rätt sätt. Ofta 

är det en stor omställning för hela familjen när någon drabbas av sjukdom och stödet av 

varandra kanske ökar. Om det bedrivs familjefokuserad omvårdnad på en vårdenhet ska 

familjen ses som helhet och de kan bestämma själva hur mycket alla ska involveras i 

omvårdnaden av patienten (Benzein, Hagberg & Saveman, 2010). Sett i personalens 

perspektiv så bör det nämnas att det tar tid och tålamod att införa en familjecentrerad miljö på 

en vårdenhet. Det kan även bero på flera olika saker som bl.a attityder hos personalen, 

sjuksköterskan kan i vissa fall tycka att det är bra att begränsa besök av familjen på sjukhus 

för att både patienten och anhöriga behöver få vila och återhämtning (Henneman & Cardin, 

2002). Vårdenheten ska vara tydlig med att de arbetar familjecentrerat både till personalen 

och till patienten och familjen. Det är särskilt viktigt eftersom familjen ofta får ta hand om 

sina anhöriga i hemmet i modern sjukvård i större utsträckning i modern sjukvård, detta som 

ett resultat av kortare vårdtider inneliggande på sjukhus.  

 

 

Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningarna i denna studie har en litteraturstudie utförts eftersom det är 

ett bra arbetssätt att sammanställa relevant kunskap på för att kunna använda i praktiken 

(Kristensson, 2014).  Litteraturstudier är dessutom en lämplig design för en sammanställning 

av rådande kunskapsläge (Forsberg & Wengström, 2015). Detta gjorde att författarna till 

studien ansåg att litteraturstudie var en lämplig design till denna studie. Författarnas roll i 
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denna litteraturstudie var att beskriva vad som har studerats avseende preoperativa metoder 

till barn och närstående och hur pålitliga dessa studier var samt vilka kunskapsluckor som 

finns inom detta område. Enligt Polit och Beck, (2011) är Pubmed och CINAHL värdefulla 

databaser för sjuksköterskor att söka information i vilket gjorde att författarna valde dessa 

databaser att söka artiklar från. Eftersom tillräckligt många resultat återfanns i dessa ansågs 

inte ytterligare databaser behövas användas. Ett möte ägde rum med en bibliotekarie från 

Uppsala universitet som ett stöd i litteratursökningen vilket ska vara ett värdefullt verktyg 

enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016). 

 

Att formulera syfte i en litteraturstudie kan göras genom PICO modellen eftersom väsentliga 

delar ofta kommer med (Kristensson, 2014). Med hjälp av PICO modellen utformades ett 

syfte och frågeställningar med fokus på barn och närstående, oro och metoder. Denna metod 

underlättade i litteratursökningen och undvek alltför stora träffar i databaserna. Inga 

ytterligare sökningar utfördes i andra databaser vilket gör att ämnet inte till fullo har 

undersökts och därmed kan ses som en svaghet i denna studie. För att säkerställa att passande 

sökord används utgick sökorden från litteraturöversikten syfte vilket rekommenderas av 

Forsberg & Wengström (2015). Vidare valdes MeSH-termer ut för att ytterligare specificera 

sökningen, dessa var “children”, “anaesthesia”, parents”, “information” och “anxiety”. För 

att specificera sökningen ytterligare lades det booleska sökordet AND till och gav mer 

specifika träffar på artiklar som svarade på studiens syfte. Den booleska söktermen OR 

användes inte vilket ses som en svaghet i denna studie.  

 

Ett av inklusionskriterierna vara att artiklar skulle finnas tillgängliga via Uppsala 

universitetsbibliotek och i fulltext vilket medförde att en del artiklar som kan ha varit 

intressanta föll bort. Detta kan ses om en brist i denna litteraturstudie.  Men vid tanke på det 

nätverk som ett universitetsbibliotek förfogar över är detta ett mindre problem och de 

tidskrifter som inte går att få tag i därigenom borde ha en relativt låg kvalitet. Att begränsa 

sökningen till att endast gå 5 år tillbaka garanterar ett utfall som endast inkluderar aktuell 

forskning och kunskap inom området.  Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska 

inkluderade studier i en litteraturöversikt helst inte vara äldre än fem år vilket i så fall kan ses 

som en styrka i denna studie. Det leder dock till två potentiella problem med en sådan 

sökning: Den första risken är att endast nya rön identifieras och att dessa rör sig i utmarkerna 

och utforskar nya teknologiska innovationer. I den här studien handlade nio granskade artiklar 

om effekten av digital information och två av studierna handlade om effekten av distraktion 
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med hjälp av elektroniska hjälpmedel. Det andra problemet gäller områden som är relativt lite 

utforskade. I denna studie blir det tydligt på området kring minskningen av föräldrars 

preoperativa oro. Risken finns att äldre tongivande artiklar på området missas. 

 

Bearbetning och granskning av de inkluderade artiklarnas kvalitet genomfördes genom att 

varje studie lästes igenom och poängsattes med hjälp av en modifierad checklista där 

originalversionen hade utformats av Forsberg och Wengström (2015). Modifieringen av 

checklistorna bestod av strukturella förändringar men även av att vissa följdfrågor uteslöts 

och vissa frågor omformulerades något. Anledningen till modifieringen var att granskningen 

skulle ske mer strukturerat och det skulle vara lättare att möjliggöra en poängsättning som 

resulterade i att de inkluderade studierna fick hög och medelkvalitét, ingen studie fick låg 

kvalitét. Granskningen utfördes dels enskilt av författarna dels gemensamt vilket anses som 

en styrka i denna studie och för tillförlitligheten i kvalitetsgranskningen. De utvalda studierna 

hade dels RCT design dels kvasi-experimentell design vilket resulterade i att två olika 

granskningsmallar för att optimera kvalitetsbedömningen, detta anses som en styrka i studien. 

Att endast utgå från antalet JA och efter det poängsätta rekommenderas inte av av SBU 

(Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, 2017 när studiers kvalitet bedöms. Detta bör 

ses som en svaghet i denna studie. Dock var det en styrka att kvalitetsbedömningen av 

studierna baserades på författarnas gemensamma diskussion om styrkan i respektive studie 

och inte poängsättningen, denna fungerade enbart som ett stöd i granskningen. I 

kvalitetsgranskningen bör beaktas att författarna inte har vana att använda 

kvalitetsgranskningsverktyg som denna vilket skulle kunna resultera i missbedömningar. 

 

 

Slutsats 

Ett flertal metoder finns att tillgå avseende att lindra barns och närståendes oro inför anestesi i 

samband med kirurgi och undersökningar: Informationsgivande genom olika analoga eller 

digitala medier alternativt via preoperativa besök på operationsavdelningen, distraktion 

genom att användas sig av leksaker, digitala media eller clowner som är närvarande i den 

preoperativa sättningen.  De flesta har god effekt vad gäller att lindra oro hos barn. Det verkar 

svårare att lindra närståendes oro och det finns heller inte så många studier som undersöker 

detta.  
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BILAGA 1. Översiktstabell över studier som studerade den orosminskande effekten hos enbart barn (n=11)  

Författare, 

År, land 

Titel Syfte Design, metod, mätinstrument Deltagare 

Inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Shaheen et al., 

2018, Jordanien 

The effectiveness of age- 

appropriate pre-operative 

information session on 

the anxiety level of 

school-age children 

undergoing elective 

surgery in Jordan 

Att undersöka hur effektiv 

åldersanpassad preoperativ 

information är för att minska 

nivån av oro hos barn i 

skolåldern som ska genomgå 

elektiv kirurgi i Jordanien. 

Kvasiexprementell. 

Interventionsgruppen fick en 

åldersanpassad broschyr uppläst och 

förklarad för sig. Uppmanades att ställa 

frågor samt läsa igenom igen och 

färgläggga den. 

Kontrollgruppen fick rutin- information 

Mätinstrument: SASC, CEMS 

 

Deltagare: n= 126 

Ålder: 6-12 år 

Inklusion: 6-12 år, >24 h vårdtid, 

elektiv kirurgi, normal kognitiv 

funktion, förälder närvarande vid 

inskrivning, ej genomgått kirurgi 

tidigare. 

Exklusion: kronisk sjukdom, 

kognitiv dysfunktion 

Interventions- 

gruppen visade 

lägre nivåer av oro 

samt var mer 

samarbetsvilliga 

postoperativt 

Hög 

Ryu et al., 2017, 

Sydkorea 

Randomized clinical trial 

of immersive virtual 

reality tour of the 

operating theatre in 

children before 

anaesthesia 

Att fastslå om en preoperativ 

virtuell verklighetsvideo kan 

minska preoperativ oro hos 

barn. 

Randomiserad klinisk studie. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

information om anestesi och kirurgi. 

Interventionsgruppen fick titta på en 

video där en pingvin visade runt på 

operationsavdelningen och förklarade 

vad som fanns där. 

Mätinstrument: YPAS, ICC, PBRS 

 

Deltagare: n= 69 

Ålder: 4-10 år 

Inklusion: 4-10 år, ASA 1-2, ska 

genomgå generell anestesi och 

elektiv kirurgi. 

Exklusion: Större kirurgi eller behov 

av intensivvård postoperativt, 

prematura barn, medfödda 

sjukdomar, hörselnedsättning, 

kognitiv dysfunktion, tidigare 

anestesi, epilepsi. 

Användandet av en 

virtuell 

verklighetsvideo 

visade sig 

signifikant minska 

oro och ökade 

medgörligheten 

under induktionen. 

Hög 
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Författare, 

År, land 

Titel Syfte Design, metod, mätinstrument Deltagare 

Inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Cumino et al., 

2017, Brasilien 

Smartphone-based 

behavioral intervention 

alleviates children`s 

anxiety during 

anaesthesia induction 

Att jämföra förekomsten och 

nivån av preoperativ oro hos 

barn efter kvaliteten av 

information som ges till de 

närstående men också av 

användandet av smartphones 

i den direkta preoperativa 

perioden 

Prospektiv öppen randomiserad 

klinisk studie. Indelades i fyra 

grupper. Grupp ett fick enbart verbal 

information inför anestesin. Grupp två 

fick verbal information och en 

broschyr om anestesi. 

Grupp tre fick verbal information inför 

anestesin och barnet fick en 

smartphone i förberedelserummet 

inför anestesi/kirurgi. Grupp fyra fick 

verbal information, en broschyr om 

anestesin och barnet fick en 

smartphone i förberedelserummet 

Mätinstrument: YPAS 

 

Deltagare: n= 84 

Inklusion: 4-8 år, ej 

premedicinerade, friska barn, ASA 

1-2, genomgå mindre till måttlig 

elektiv kirurgi under generell 

anestesi. 

Exklusion: utvecklingsförsening, 

neurologiska sjukdomar, 

medicinering för hyperaktivitet, 

hörsel och synnedsättning, tidigare 

kirurgi. 

Barnen som fick 

leka med en 

smartphone i 

förberedelse-

rummet hade en 

signifikant lägre 

grad av oro under 

induktionen. 

Kombinationen av 

smartphones och 

broschyren visade 

även lägre grad av 

oro under 

induktionen. 

Hög 

Liguori et al., 

2016, Italien 

Effectiveness of an app 

for reducing 

preoperative anxiety in 

children. A randomized 

clinical trial 

Att undersöka hur effektiv 

en app innehållande  

clowndoktorer som visar 

runt på 

operationsavdelningen var 

för att minska preoperativ 

oro hos barn 

Randomiserad klinisk studie. 

Interventionsgruppen fick titta på en 

video dagen innan operationen 

tillsammans med sin närstående. 

Därefter fick de ställa frågor. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

information dagen innan och sedan 

möjlighet att ställa frågor. 

Mätinstrument: YPAS 

 

Deltagare: n= 39 

Inklusion: 6-11 år, får ej ha kognitiva 

nedsättningar eller 

utvecklingsförseningar, inbokade för 

kirurgi nästföljande dag, inskrivna på 

eftermiddagen innan operationsdagen, 

italiensktalande barn och föräldrar. 

Exklusion: >11 år eller <6 år eller 

inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

Barnen i 

interventionsgrupp 

visade signifikant 

lägre grad av 

preoperativ oro. 

Hög 
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Författare, 

År, land 

Titel Syfte Design, metod, mätinstrument Deltagare 

Inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Fernandes et al., 

2014, Portugal 

Providing preoperative 

informaton for children 

undergoing surgery: a 

randomized study testing 

different types of 

educational material to 

reduce children`s 

preoperative worries 

Att tillhandahålla tydlig 

information om påverkan 

och effektiviteten av 

preoperativt 

utbildningsmaterial på barns 

preoperativa oro och 

föräldrars orosnivå innan 

kirurgi. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick 

utbildningsmaterial med information 

om kirurgi och sjukhusvistelse 

(brädspel, video eller broschyr). 

Jämförelsegruppen fick 

underhållningsmaterial i samma form 

som interventionsgruppen och 

kontrollgruppen fick inget material. 

Mätinstrument: CSWQ, STAI-Y 

Deltagare: n= 125 

Inklusion: 8-12 år, mindre 

poliklinisk kirurgi 

Exklusion: talar ej portugisiska, barn 

med utvecklingsförsening, blinda 

barn. 

Barnen som fick 

utbildningsmaterial 

var signifikant 

mindre oroliga över 

kirurgin och 

sjukhusvistelsen än 

barnen i 

jämförelse- och 

kontrollgruppen 

Hög 

Kassai et al., 

2016, Frankrike 

Introduction of a 

paediatric anaesthesia 

comic information 

leaflet reduced 

preoperative anxiety in 

children 

Att fastställa om 

introducerandet av en 

tecknad 

informationsbroschyr om 

barnanestesi minskade 

orosgraden hos barn som 

skulle genomgå stor kirurgi. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick en tecknad 

broschyr hemskickad som information 

samt muntlig rutininformation och 

kontrollgruppen fick enbart muntlig 

rutininformation. 

Mätinstrument: STAIC-S 

 

Deltagare: n= 111 

Inklusion: barn 6-17 år som skulle 

genomgå kirurgi 

Exklusion: stor försening i verbal 

förståelse 

Barnen som fick 

den tecknade 

broschyren 

uppvisade lägre 

grad av preoperativ 

oro. 

Hög 

Aytekin et al., 

2016, Turkiet 

The effects of distraction 

on preoperative anxiety 

level in children 

Att undersöka effekten av 

distraktion på av graden 

preoperativ oro hos barn. 

Prospektiv experimentell studie. 

Interventionsgruppen fick välja 

distraktion i form av dataspel, 

serietidningar, böcker eller lyssna på 

musik i förberedelserummet. 

Kontrollgruppen fick ingen form av 

distraktion. 

Mätinstrument: STAIC 

Deltagare: n= 83 

Inklsion: 9-18 år, ASA 1-2, villiga 

att delta, 

Exklusion: Familjer med kronisk 

sjukdomshistoria, ASA >2 

Distraktion visade 

sig fungera bra för 

att minska graden 

av preoperativ oro 

och 

separationsångest 

från föräldrarna. 

Hög 
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Författare, 

År, land 

Titel Syfte Design, metod, mätinstrument Deltagare 

Inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Macindo et al., 

2015, 

Filippinerna 

3-D storybook: Effects 

on surgical knowledge 

and anxiety among four- 

to six-year-old surgical 

patients 

Att bestämma effektiviteten 

av en sagobok i 3-D format 

gjord av forskare i avseende 

att öka kunskapen och 

minska oron inför kirurgi 

Kvasi-experimentell studie. 

Interventionsgruppen tillhandahölls en 

sagobok i 3-D format och 

kontrollgruppen fick ta del av 

standardinformationen 

Mätinstrument: YPAS 

 

Deltagare: n= 20 

Inklusion: 4-6 år, samtycke från 

närstående, genomgå större kirurgi, 

tala och förstå filippinska och 

engelska. 

Exklusion: Icke rätt åldersspann, 

genomgå mindre, akut eller 

neurologisk kirurgi, 

utvecklingsförsening, psykisk eller 

neurologisk sjukdom. 

Användandet av en 

3-D sagobok som 

preoperativ 

förberedelse var 

effektiv för att öka 

kunskapen om 

kirurgin och 

minska oron. 

Medel 

Batuman et el., 

2016, Turkiet 

Preoperative 

informational video 

reduces preoperative 

anxiety and 

postoperative negative 

behavioral changes in 

children 

Att bedöma effekten av en 

informationsvideo med 

rollspel avseende 

preoperativ oro och 

postoperativt beteende hos 

barn. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick en 

preoperativ informationsvideo om 

anestesiprocessen samt 

standardinformation 

(anestesibedömning, besök på aktuell 

enhet dagen innan, information om 

fasta). Kontrollgruppen fick verbal 

information (om anestesi och 

smärtlindring, vikten av fasta och 

postoperativ medicinering) samt 

standardinformation. 

Mätinstrument: YPAS 

Deltagare: n= 42 

Inklusion: 5-12 år, ASA 1-2, elektiv 

poliklinisk kirurgi (tonsillectomi, 

adenoidectomi, orchiopexy, 

hydrocele, hypospadi, ögon- och 

tandkirurgi), närstående närvarande, 

tala turkiska. 

Exklusion: Utvecklingsförsening, 

kronisk, psykiatrisk, neurologisk 

sjukdom, akut kirurgi. 

Att använda en 

informationsvideo 

hade positiv effekt 

vad gäller att lindra 

preoperativ oro 

under induktion 

och minskade det 

negativa 

postoperativa 

beteendet. 

Hög 
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Författare, 

År, land 

Titel Syfte Design, metod, mätinstrument Deltagare 

Inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Akca et al., 

2015, Turkiet 

The effects of pre-op 

trainning on the anxiety 

levels of children in 

Corum/Turkey 

Att fastställa effekten av ett 

preoperativ utbildning på 

nivåer av oro hos barn som 

ska genomgå bråckkirurgi 

Kvasiexperimentell studie. 

Experimentgruppen fick ett inspelat 

utbildningsmaterial som inkluderade 

bilder på vad kirurgin innebar. 

Kontrollgruppen fick muntlig 

information om kirurgin. 

Mätinstrument: STAI 

Deltagare: n= 100 

Inklusion: 7-12 år, ej hörsel eller 

synnedsättning, villiga att delta. 

Barnen i 

interventions-

gruppen visade 

lägre grad av oro. 

Medel 

Kocherov et al., 

2016, Israel 

Medical clowns reduce 

pre-operative anxiety, 

post-operative pain and 

medical costs in children 

undergoing outpatient 

penile surgery: A 

randomised controlled 

trial 

Att undersöka de framtida 

potentiella fördelarna med 

att clowner deltar i det 

polikliniska barn-

operationsprogrammet vid 

peniskirurgi. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

I interventionsgruppen var clowner en 

del av det medicinska teamet och i 

kontrollgruppen deltog inte clowner. I 

båda grupperna mättes bland annat 

den preoperativa oron och den 

postoperativa smärtan. 

Mätinstrument: YPAS, FLACC, 

Wong-Baker Faces scale 

 

Deltagare: n= 80 

Inklusion: 2-16 år, ASA 1-2, 

inbokade för meatotomy. 

Exklusion: tidigare genomgått 

anestesi 

Interventions-

gruppen visade 

lägre grad av 

preoperativ oro, 

hade kortare 

induktionstid, 

tillfrisknade fortare 

och blev utskrivna 

tidigare. 

Hög 
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BILAGA 2. Översiktstabell över studier som enbart studerade den orosminskande effekten hos närstående (n=2). 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Design, metod, mätinstrument Deltagare, 

Inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Landier et al., 

2017, Frankrike 

The position of a 

written document in 

preoperative 

information for 

pediatric surgery: A 

randomized controlled 

trial on parental 

anxiety, knowledge 

and satisfaction 

Att utvärdera effekten av 

en broschyr i kombination 

med muntlig preoperativ 

information till föräldrar. 

Hur den har påverkat 

föräldrarnas nivå av oro. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick muntlig 

preoperativ information i kombination 

med en broschyr som innehöll samma 

information som den muntliga. 

Kontrollgruppen fick enbart muntlig 

information. 

Mätinstrument: VAS, APAIS 

 

Deltagare: n= 164 

Inklusion: Barnen skulle genomgå 

kirurgi, skriftligt medgivande att 

delta 

Exklusion: Problem att förstå franska 

språket. Ville ej delta, ofullständigt 

ifyllt frågeformulär 

Kombinationen av 

muntlig och skriftlig 

information visade 

signifikant lägre 

nivåer av oro 

preoperativt. 

Hög 

Agostini et el., 

2014, Italien 

 

Parental anxiety and 

stress before pediatric 

anesthesia: A pilot 

study on the 

effectiveness of 

preoperative clown 

intervention 

Att utvärdera hur effektivt 

användandet av clowner 

är för att minska oro och 

stress hos mödrar under 

den preoperativa perioden. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick träffa clowner i 

väntrummet som sedan följde med in i 

operationssalen. 

Kontrollgruppen fick inte träffa clowner 

alls. Mödrarnas oro mättes före och efter 

interventionen. 

Mätinstrument: STAI, VRS 

Deltagare: n= 50 

Inklusion: Italiensk nationalitet, 

boende i närområdet, ASA 1-2 

Exklusion: Prematura barn, 

utvecklingsförsenade barn, kroniskt 

sjuka, fäder 

Mödrar vars barn 

fick träffa clowner 

uppvisade lägre 

grad av oro under 

den preoperativa 

perioden 

Hög 
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BILAGA 3. Översiktstabell över studier som studerade den orosminskande effekten hos både barn och närstående (n=6) 

Författare, år, land Titel Syfte Design, metod, 

mätinstrument 

Deltagare, 

inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Carlsson et al., 2017, 

Sverige 

Visiting the 

operating theatre 

before surgery did 

not reduce anxiety 

in children and 

their attendant 

parent 

Att utvärdera om ett 

preoperativt besök på 

operationsavdelningen kunde 

minska oron hos barn och deras 

föräldrar. 

Prospektiv randomiserad 

studie. 

Interventionsgruppen fick 

besöka 

operationsavdelningen före 

operationen medan 

kontrollgruppen inte fick 

göra det. 

Mätinstrument: m-YPAS, 

STAI. 

Deltagare: n= 62 

familjer 

Ålder: 3-12 år 

Inklusion: Mindre 

dagkirurgiska ingrepp, 

ASA 1-2, barn vars 

föräldrar kunde tala och 

läsa svenska,  

Exklusion: 

Utvecklingsförsening, 

tidigare anestesi 

Ett besök på 

operationsavdelningen 

reducerade inte oro inför 

kirurgi hos barn eller deras 

föräldrar men kan ändå 

vara viktigt eftersom 

information är önskvärt   

Hög 

Fernandes et al., 2015, 

Portugal 

Using an 

educational 

multimedia 

application to 

prepare children 

for outpatient 

surgeries 

Att undersöka hur effektiv en 

specifik multimedia applikation 

är på barns känslomässiga, 

kognitiva och fysiologiska 

preoperativa respons 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Interventionsgruppen fick 

spela den specifika appen. 

Experimentgruppen fick 

spela ett populärt dataspel 

och kontrollgruppen fick 

inte spela något spel. 

CSWQ, STAI-Y 

Deltagare: n= 90 

familjer 

Inklusion: 8-12 år, 

mindre kirurgi, 

medföljande förälder 

Exklusion: barn eller 

föräldrar talar inte 

portugisiska, 

utvecklingsförsening 

Barn som fick spela den 

specifika appen visade 

lägre grad av oro inför 

sjukhusvistelsen och 

kirurgin än barnen i de 

andra grupperna. 

Föräldrars oro minskade i 

både grupperna där barnen 

spelade spel 

Hög 

Huntington et al., 2017, 

England 
On-line 

preparatory 

information for 

children and their 

families 

undergoing dental 

extraction under 

general anesthesia: 

A phase III 

randomized 

controlled trial 

Att utvärdera om en hemsida 

(www.scottga.org) kan 

förbättra barns oro och 

beteende samt familjers 

tillfredsställelse i samband med 

att barnet ska genomgå generell 

anestesi vid tandvård 

Dubbelblind randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick 

tillgång till en hemsida och 

standardinformation (fasta, 

sårvård). Ena 

kontrollgruppen fick 

standardinformation och 

en bok om hälsosam mat. 

Andra kontrollgruppen 

fick se en placebo-film om 

handtvätt och 

standarsinformation. 

Deltagare: n= 176 

familjer 

Inklusion: 5-7 år, ska 

genomgå generell 

anestesi för att dra ut en 

tand 

Exklusion: Inga 

medicinska problem 

eller kognitiv 

dysfunktion, kan ej 

hantera internet eller 

tidigare genomgått 

generell anestesi 

Föräldrarna upplevde att 

barnen som hade tillgång 

till hemsidan hanterade 

situationen bättre men 

författarna såg inga 

mätbara resultat vad gällde 

minskad oro. 

Hög 
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Mätinstrument: MCDAS, 

YPAS, VAS 

Författare, år, land Titel Syfte Design, metod, 

mätinstrument 

Deltagare, 

inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Ghabeli et al., 2014, Iran Effect of toys and 

preoperative visit 

on reducing 

children`s anxiety 

and their parents 

before surgery and 

satisfaction with 

the treatment 

process 

Att fastställa effekterna av 

leksaker och ett besök för att 

lindra barns och deras mödrars 

oro inför kirurgi och hur nöjda 

de är med 

behandlingsprocessen. 

Kvasi-experimentell 

studie. 

Interventionsgruppen fick 

ett besök där en 

åldersanpassad leksak 

delades ut 20 minuter 

innan de skulle till 

operation och mödrarna 

fick ställa frågor om 

behandlingen. 

Kontrollgruppen fick inte 

något besök och inte 

någon leksak. 

Mätinstrument: OSBD-R, 

STAI 

Deltagare: n= 60 

familjer 

Inklusion: 3-8 år, 

föräldrars samtycke, 

öron-näsa-hals kirurgi 

Exklusion: akut kirurgi, 

föräldralösa, mentalt 

retarderade, utländsk 

nationalitet 

Barn som fick en leksak 

preoperativt var mindre 

oroliga och mödrar som 

fått information om hela 

behandlings- 

processen var mer nöjda. 

Hög 

Fortier et al., 2015, USA Web-based 

tailored 

intervention for 

preparation of 

parents and 

children for 

outpatient surgery 

(Wb TIPS): 

Formative 

evaluation and 

randomized 

controlled trial 

Att utvärdera och testa den 

preliminära effekten av ett 

nyutvecklat skräddarsytt 

webbaserat program för att 

förbereda barn och deras 

föräldrar inför kirurgi. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Fas 1 utvärderade 

barn och föräldrar ett 

webbaserat program. I fas 

2 skedde en randomisering 

där interventionsgruppen 

fick tillgång till deet 

webbaserade programmet 

och kontrollgruppen fick 

standardinformation. 

Deltagare = 82 familjer 

Inklusion: 2-7 år , ASA 

1-2, ej prematurfödd, 

ingen 

utvecklingsförsening 

eller kognitiv 

nedsättning.  

Exklusion: ASA 3-4, ej 

engelskspråkiga 

Det webbaserade 

preoperativa 

förberedelseprogrammet 

visade sig ha bra effekt när 

det gällde att lindra barn 

och deras närståendes 

preoperativa oror men det 

visade ingen statistisk 

signifikans 

Hög 

  



41 
 

Författare, år, land Titel Syfte Design, metod, 

mätinstrument 

Deltagare, 

inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitet 

Lin et al., 2018, Taiwan The effectiveness 

of preoperative 

preparaton for 

improving 

perioperative 

outcomes in 

children and 

caregivers 

Att utveckla ett familjecentrerat 

preoperativt förberedande 

program och att utvärdera 

effektiviteten av detta vad 

gäller barns pre- och 

postoperativa känslor och 

beteende samt närståendes oro. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

Interventionsgruppen fick 

standardinformation 

(samtal med anestesiolog, 

video om kirurgi) och ett 

nyutvecklat 

familjecentrerat 

preoperativt 

förberedelseprogram som 

innebar ett besök på den 

pre- och postoperativa 

enheten och en video som 

visade ett barns 

vårdförlopp. 

Kontrollgruppen fick 

enbart 

standardinformationen. 

Mätinstrument: CEMS, 

APAIS, 

Deltagare: n= 66 

familjer 

Inklusion: 3-12 år, 

genomgå generell 

anestesi, elektiv 

poliklinisk kirurgi inom 

öron-näsa-hals, ortopedi, 

ögon och generell 

kirurgi. 

Exklusion: 

Utvecklingsförsening, 

kronisk sjukdom, om 

föräldrarna inte kunde 

följa med på 

operationsdagen. 

Barn i 

interventionsgruppen 

visade mindre negativt 

känslomässigt beteende 

preoperativt. De 

närståendes oro visade sig 

minska över tid men ingen 

skillnad mellan grupperna 

kunde urskiljas. 

Hög  
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BILAGA 4. Översiktstabell exkluderade artiklar 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Design, metod, 

mätinstrument 

Deltagare, 

inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kommentar 

Eijlers et al., 

2017, 

Nederländerna 

Development of a 

virtuel relity 

exposure tool as 

psychological 

prepararation for 

elektive pediatric 

day care suegery: 

Methodological 

approach for a 

randomized 

controlled trial 

Att utveckla ett virtuellt 

verklighetsanpassat 

exponeringsverktyg för att 

förbereda barnen  

psykologisk inför kirurgi. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

En VRE-version för 

barn 4-7 år och en för 

barn 8-12 år skapades. 

Videon visade sedan 

vad som skulle komma 

att ske under vistelsen 

på sjukhuset. 

Interventionsgruppen 

fick se denna video och 

kontrollgruppen fick 

sedvanlig information 

och titta på en video om 

generell anestesi inför 

kirurgi. 

Mätinstrument: VAS, 

YPAS, FPS, STAI 

 

Deltagare: n= 200 

Inkludering: 4-12 år, 

ska genomgå elektiv 

dagkirurgi 

Exklusion: 

utvecklingsförsening, 

oförmåga hos 

föräldrarna att först 

och skriva på tyska, 

epilepsi, 

synnedsättning, 

dåligt 

allmäntillstånd, ASA 

>4 

Studien är ej 

avslutad. 

Beräknas klar i 

september 2018 

Utesluts då studien ej är 

avslutad. 

Nilsson et al., 

2016, Sverige 

Picture book 

support for 

preparing children 

ahead of and 

during day 

surgery 

Att utveckla och utvärdera 

användandet av en specifik 

bilderbok med syfte att 

förbereda barn inför anestesi 

och kirurgi 

En deskriptiv 

interventionsstudie 

Deltagare: n= 53 

Inklusion: 2-12 år, 

uppsatta på väntelista 

för öron-näsa-hals 

kirurgi, förstå svenska 

språket, föräldrarna 

kunna läsa och skriva 

på svenska. 

Bilderboken var 

till värdefull 

hjälp för att 

förbered barnet 

och föräldrarna 

inför anestesi 

och kirurgi. 

Kvalitativ studie 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Design, metod, 

mätinstrument 

Deltagare, 

inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kommentar 

Pomicino et 

al., 2017, 

Italien 

Levels of anxiety 

in parents in the 

24 hr before and 

after their child`s 

surgery: A 

descriptive study 

Att undersöka pre- och 

postoperativ nivå av oro hos 

föräldrar vars barn ska 

opereras, undersöka faktorer 

som påverkar oron samt 

analysera den hjälp de fått 

och övergripande 

tillfredsställelse för bedöma 

om och hur det kan påverka 

deras nivå av oro. 

Deskriptiv, 

longitudinell studie 

 

Deltagare: n= 101 

Inklusion: 

Italiensktalande 

föräldrar vars barn 

skulle genomgå 

kirurgi 

Exklusion: 

Prematurfödda barn, 

onkologisk sjukdom 

hos barnet, akuta 

operationer 

Mödrar 

uppvisade högre 

grad av pre- och 

postoperativ oro 

än vad fäder 

gjorde. 

Föräldrarna 

uppvisade hög 

orosgrad i direkt 

anknytning till 

själva 

operationen. De 

var oroliga över 

att deras barn 

skulle ha ont 

eller att 

komplikationer 

skulle uppstå. 

Har ej undersökt 

metoder som lindrar 

oro. 

Lööf et al., 

2017, Sverige 

Interactive web-

based format vs 

conventional 

brochure material 

for information 

transfer to children 

and parents: a 

randomized 

controlled trial 

regarding 

preoperative 

information 

Att undersöka graden av 

information som överförs till 

barn och deras föräldrar när 

de antingen får web-baserad 

information eller traditionell 

information preoperativt. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Deltagare: n= 103 

(barn), n=115 

(föräldrar) 

Inklusion: 3-12 år, 

ASA 1-2 

Exklusion: ej tillgång 

till dator, kognitiv 

dysfunktion, 

otillräcklig förståelse 

av svenska, engelska, 

spanska eller arabiska. 

Att webbaserad 

information var 

lättare att 

överföra både 

till barn och 

vuxna än vanlig 

skriftlig 

information 

Handlar ej om oro. 
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Författare, 

år, land 

Titel Syfte Design, metod, 

mätinstrument 

Deltagare, 

inklusions-

/exklusionskriterier 

Resultat Kommentar 

Wright et al., 

2017, Canada 

Internet-delivered, 

preoperative, 

preparation 

program (I-PPP): 

Development and 

examination of 

effectiveness 

Att utveckla och undersöka 

effektiviteten av ett 

internetbaserat preoperativt 

program (I-PPP) för att 

lindra preoperativ oro hos 

barn som ska genomgå 

polyklinisk operation 

Pilotstudie Deltagare: n= 9 

Ålder: 3-7 år 

Inklusion: Day 

surgery 

Exklusion: CNS-

sjukdom. Psykiska 

sjukdomar, cancer, 

leversjukdom, 

njursjukdom, GERD 

I-PPP skulle 

kunna vara ett 

möjligt 

alternativ för 

preoperativ 

förberedelse. 

Pilotstudie 

Handlar ej om oro 

 

 

 


