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SAMMANFATTNING
Syfte: Att studera föräldrars uppfattning om den preoperativa information de får inför sitt barns
planerade operation, samt undersöka om och på vilket sätt föräldrarna anser att informationen
behöver förbättras.
Metod: Kvantitativ, deskreptiv enkätstudie. Enkäten innehöll främst standardiserade frågor men
även några öppna frågor. Föräldrar till barn i åldrarna 0-3 år inneliggande på en barnkirurgisk
vårdavdelning ombads delta i studien. Antalet insamlade enkäter var 22 stycken.
Resultat: Föräldrarna var som helhet nöjda med den preoperativa informationen, majoriteten
ansåg att mängden information varit lagom omfattande och att informationen från personalen
oftast gavs på ett sätt så att de förstod. Några föräldrar ansåg att informationen gällande det
postoperativa vårdförloppet delvis varit bristfällig. De flesta ansåg att informationen de fått
stämde med vårdförloppet som följde. Dock framkom att föräldrarna önskat få mer förberedande
information, såväl praktisk som medicinsk tillsammans med kallelsen.
Slutsats: Resultatet visar att de flesta föräldrar som helhet var nöjda med informationen de fått
inför sitt barns operation med visst undantag för innehållet i kallelsen och den properativa
informationen gällande det postoperativa förloppet.

Nyckelord: Kvantitativ enkätstudie, pediatrik, oro, kommunikation, delaktighet

ABSTRACT
Aim: To study the parent’s perception of the preoperative information they receive for their
child's scheduled surgery, and examine whether and how parents believe that the information
needs to be improved.
Method: Quantitative Descriptive survey study. The questionnaire contained mainly
standardized questions and some open questions. Parents of children aged 0-3 years hospitalized
at a children's surgical ward were asked to participate in the study. The number of collected
questionnaires was 22 pieces.
Results: Parents were overall satisfied with the preoperative information, the majority felt that
the amount of information was extensive enough and that the information from the staff is
usually given in a way that they understood. Some parents felt that the information regarding the
postoperative care process had partly been inadequate. Most parents felt that the information they
received matched the care process that followed. However, it was found that parents wanted
more preparatory information, both practical and medical, with the invitation.
Conclusion: The results show that most parents as a whole were satisfied with the information
they received before their child's surgery with certain exceptions for the content of the notice and
the properativa information regarding the postoperative course.

Keywords: Quantitative survey study, pediatrics, anxiety, communication, participation
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INTRODUKTION
Barn och föräldrar på sjukhus
Då ett barn blir inlagd på sjukhus kan detta upplevas svårt och skrämmande för både barnet och
föräldrarna. Sjukhusmiljön är ofta ny och okänd för familjen och det är därför viktigt att
personalen på sjukhuset kan stödja barnet och föräldrarna och försöka skapa trygghet. Det ovana
och okända tillsammans med oro för sjukdomen och kommande undersökningar och
behandlingar kan göra sjukhusvistelsen till en traumatisk upplevelse för hela familjen. Barnet
och föräldrarna behöver förberedas och informeras om vad som skall hända, då kan det okända
bli mindre farligt (Edwinson-Månsson, 2000). Bland vårdpersonalens uppgifter ingår att ge
patienter och närstående nödvändig information och när behov finns ge utbildning och
undervisning (Klang-Söderkvist, 2007). Väl genomtänkt och tydlig information underlättar
samarbetet, ökar patientsäkerheten och skapar trygghet för såväl barn som föräldrar. Föräldrar
vill oftast vara delaktiga i vården av deras barn och önskar en god kommunikation med
vårdteamtet, vilket bland annat omfattar att få fortlöpande information om barnets vård och
behandling (Latta, Dick, Perry & Tamura, 2008).

Lagar, författningar och riktlinjer
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att vården skall vara av god
kvalité och tillgodose patientens behov av trygghet. Vården skall så långt det är möjligt utformas
och genomföras i samråd med patienten och denne skall ges individuellt anpassad information
om hälsotillstånd, undersökning, vård och behandling. Även i Patientsäkerhetslagen (SFS
2010:659) stadgas i 6 § att vårdpersonal har skyldighet att ge patienten individuellt anpassad
information.

Socialstyrelsen (2011) har givit ut en handbok om skyldighet hos personal inom sjukvård att
informera och göra patientenen delaktig. I denna handbok beskrivs bland annat vikten av att rätt
information skall ingå som en del i all vård och behandling för att främja patientens säkerhet,
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delaktighet och medbestämmande i vården. Informationen får inte ges slentrianmässigt utan
måste anpassas till den enskilda patientens förutsättningar och behov.

Sjuksköterskan ska i sitt dagliga arbete följa socialstyrelsens kompetensbeskrivning för
legitimerad sjuksköterska. Enligt kompetensbeskrivningen skall sjuksköterskan ha förmåga att
informera och undervisa patienter och säkerställa att patienten har förstått den givna
informationen. Behovet av information kan variera beroende på patientens situation och person,
det är då viktigt att sjuksköterskan anpassar innehållet i den givna informationen. De patienter
som inte uttryckligen ber om information skall också uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2005).

Nordisk förening för sjuka barns behov; NOBAB, har utarbetat en standard för barn och
ungdomar inom hälso- och sjukvård som är i enlighet med FN:s barnkonvention (Unicef, 2012).
I NOBAB´s standard beskrivs bland annat att barn och föräldrar har rätt att få information om
barnets sjukdom, behandling och vård på ett sätt som de kan förstå. Efter grundlig information
ska de vara delaktiga i beslut om vård och behandling (NOBAB, 2012).

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt
Som stöd för sjuksköterskans omvårdande arbete har olika s.k. omvårdnadsteorier utarbetats.
Dessa teorier har enligt Kirkevold sitt ursprung i 50-talets USA som en reaktion mot att
sjuksköterskeyrket blivit allt mer medicinskt inriktat. En väl känd omvårdnadsteori utvecklades
av Joyce Travelbee (1926-1973). Denna omvårdnadsteori fokuserar på omvårdnadens
mellanmänskliga dimension och enligt Travelbee består sjuksköterskans viktigaste redskap i
kommunikation. Genom kommunikation mellan patient och sjuksköterska skapas förutsättning
för att uppnå det som enligt Travelbee är målet med omvårdnaden, nämligen att hjälpa patienten
att bemästra sjukdom och lidande och finna en mening i sin upplevelse (Kirkevold, 2000).

Kommunikation
Kommunikation är komplex och ibland behövs mycket tålamod och fantasi för att förstå vad
någon menar. Det som upplevs självklart för en individ är nödvändigtvis inte alls uppenbart för
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en annan. Vi människor tror att vi pratar om hur verkligheten ser ut, när vi egentligen talar om
vår egen uppfattning och tolkning av den. Kroppspråket utgör en stor del av kommunikationen
och är viktig mellan personal och patient/anhörig. Forskning belyser den icke verbala delen av
kommunikationen i samarbetet mellan barn och deras föräldrar och sjuksköterskor som väldigt
betydelsefull. I många situationer använder sig sjuksköterskan av kroppspråk för att betona eller
illustrera ett budskap (Bischofberger, Dalquist, Edwinson-Månsson, Tingberg & Ygge, 2004).
Patienter och anhöriga befinner sig ofta i sårbara situationer och är på flera plan i ett underläge
jämfört med vårdpersonalen varför det är viktigt att så långt det är möjligt skapa förutsättningar
för att stärka patientens ställning (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Att som
sjuksköterska t.ex. sätta sig på huk framför sittande föräldrar/barn kan vara ett sätt att balansera
sin dominans för att uppnå bättre jämlikhet (Bischofberger et al., 2004).

Delaktighet
Enligt ett flertal undersökningar och studier är patienter och anhöriga ofta nöjda med bemötande
och behandling i vården, däremot mindre nöjda med delaktighet och information (Larsson et al.,
2008). Delaktighet innebär för föräldrar till barn på sjukhus att de får vara med och bestämma
och ha möjlighet att utforma vården för sitt barn. Föräldrars roll på sjukhus kan ibland upplevas
otydlig, då de känner sig skyldiga att delta i det praktiska runt barnet men å andra sidan osäkra
på hur detta skall ske eftersom det inte alltid är tydligt uttalat (Bischofberger et al., 2004). En
förutsättning för att patient och anhöriga skall kunna vara delaktiga är att de har tillgång till
förstålig information (Larsson et al., 2008).

Bischofberger och medarbetare (2004) beskriver att föräldrar med erfarenhet av barn på sjukhus
föreslår att det borde finnas rutiner/checklistor vid inskrivning för personalen att gå igenom
tillsammans med föräldrarna. Exempel på sådana rutiner som kan göra föräldrar mer delaktiga
kan vara planeringen för barnets vårdtid, förväntningar på föräldrarnas delaktighet och att
undersöka hur hemsituationen ser ut. Det finns brister inom den familjecentrerade vården
gällande rutiner och riktlinjer för föräldrarmedverkan. Oftast utgår den enskilde läkaren/
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sjuksköterskan från sin egen erfarenhet och kunskap i arbetet med familjen och få gemensamma
riktlinjer eller rutiner finns att tillgå på avdelningarna. Personal som upplever att de har
utarbetade rutiner och riktlinjer på sin avdelning att falla tillbaka på uppger att de har mer tid för
stödjande föräldrarsamtal och menar att föräldrarnas krav inte är någon belastning för dem,
jämfört med personal som upplever att sådana rutiner och riktlinjer saknas på avdelningen.
Avdelningar med svårt och långvarigt sjuka barn har enligt rapporter i allmänhet oftast mer
utarbetade rutiner för föräldrarmedverkan. Ett för personalen gemensamt synsätt och
förhållningssätt kan ge trygghet i situationer som är svåra och jobbiga och är således postitivt
både för personal, patienter och anhöriga (Bischofberger et al., 2004).

Individuellt anpassad information
För att kunna ge barnen bra vård är ett gott samarbete med föräldrarna oftast en förutsättning,
detta kräver i sin tur tydlig och enhetlig information från personalen (Bischofberger et al., 2004).
Vidare menar de att personal förmedlar information på olika sätt och att även mindre
nyansskillnader kan göra en orolig förälder ännu mer osäker.

En stor utmaning för sjukvården är att möta patienters och anhörigas specifika behov och önskan
om information. Patienter och anhöriga från olika generationer, kulturer, social bakgrund e.t.c.
kan ha olika behov och önskemål. Hänsyn bör tas till ovannämnda faktorer samt eventuell
funktionsnedsättning, hälsotillstånd och tidigare erfarenheter vid information till patienter och
anhöriga. Viktigt är också att ha i åtanke att svåra besked kan sätta den normala förmågan att ta
till sig och förstå information ur spel (Larsson, et. al., 2008).

Som vårdgivare gäller det att vara lyhörd för vilken och hur mycket information en individ
önskar. Det behov av information som föräldrar har skiljer sig beroende på deras sätt anpassa sig.
Somliga söker mycket information för att minska oro medan andra agerar tvärtom (Tirzah, Stuart
& Muris, 2004). I en studie utförd av Miller (1987) delades individer in i grupper beroende på
vilka coopingstrategier de använde sig av. De grupperades som informationssöknade (high
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monitors) eller informationsundvikande (low monitors), samt om de använde sig av någon typ av
distraktion (high blunters) eller inte (low blunters). Resultatet visade att de individer som var
informationssökande och inte använde sig av distraktion uppvisade ökad tendens till ängslan och
oro. De som var mindre informationssökande och använde sig av distraktion hade större förmåga
att lugna sig själva. Utbildningsnivå är enligt studien inte något som korrelerar med vilket
förhållningssätt en människa använder.

Föräldrar och barns oro
Forskning pekar på att upplevelsen av oro och rädsla hos föräldrar och barn som skall genomgå
en operation varierar beroende på om familjen fått adekvat preoperativ information eller inte
(Kain, Caramico, Mayes, Genevro, Bornstein & Hofstaditer, 1998). För att undvika oro och
ångest är det viktigt att åstadkomma så god information som möjligt till föräldrarna. Att
oförberedda och oroliga föräldrar lätt överför sin oro på barnen som i sin tur kan bli otrygga är
något som ofta märks i praktiken, det finns flera studier som stödjer detta faktum. La Montage,
Hepworth och Salisbury (2001) beskriver en sorts emotionell smitta gällande oro mellan barn
och föräldrar. Barn till oroliga föräldrar självskattar sin oro och rädsla högre än barn till mindre
oroliga föräldrar. Li, Lopez och Lee (2007) visar även de i sin studie att föräldrars egen stress
inför barnens föreliggande kirurgi lätt överförs på barnen. Dessutom konstaterades det motsatta
att när barnen verkade mer avslappnade minskade även föräldrarnas nivå av oro. Ytterligare en
grupp forskare (Fortier, Del Fosario, Martin & Kain, 2010) har påvisat liknande resultat där hög
ångest hos föräldrar vid separationen från barnet i samband med narkos kunde förknippas med
förhöjd oro hos barnet och ökat behov av smärtlindring postoperativt.

I en studie om preoperativ smärta och rädsla hos barn (Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas
& McClain, 2006) framkom att preoperativ förberedelse och information för barnet kan resultera
i minskad användning av smärtlindrande läkemedel samt snabbare återgång till normala sömnoch matvanor. I en tidigare experimentell studie bland barn som genomgått elektiv kirurgi visade
resultatet att de barn som fått en systematisk genomgång och information inför olika procedurer
5

var lugnare och mindre oroliga än de barn som fått samma goda omvårdnad men ingen
systematisk information inför olika procedurer. Dessutom var den förstnämnda gruppens
föräldrar mer nöjda med vården (Visintainer & Wolfer, 1975).
Utveckling av information
Studier om förberedande information
I ett flertal internationella studier har föräldrars uppfattning och synpunkter efterfrågats
beträffande den preoperativa informationen och förberedelsen. I studien utförd av Tirzah och
medarbetare (2004) framkom att drygt hälften av alla föräldrar tyckte sig behöva ytterligare
preoperativ information i samband med barnens planerade narkos. Flertalet föräldrar önskade
mer information om premedicinering, anestesi, och postoperativ smärta. Det som orsakade mest
oro hos föräldrarna var induktion av anestesi, uppvaknande, postoperativ smärta och illamående.

I några undersökningar har olika typer av interventioner som komplement till den muntliga
preoperativa information studerats. Informationsbroschyr har enligt en forskningsrapport visat
sig vara ett efterfrågat och omtyckt komplement till preoperativ muntlig information bland
föräldrar (Bellew, Atkinson, Dixon & Yates, 2001). Information i form av en broschyr där även
tidpunkten för utlämnandet av broschyren till föräldrarna studerades, påvisade ökad kunskap och
tillfredsställelse hos de föräldrar som fått en sådan broschyr före barnets operation (Spencer &
Franck, 2005). I denna studie konstateras även att tidpunkten då broschyren erhölls hade viss
betydelse för föräldrarnas kunskap inför barnets operation. Det optimala verkade vara om
föräldrarna erhöll den skriftliga informationen inom två veckor före barnets operation.
Tidpunkten för utlämnandet av broschyren visade däremot inte ha någon inverkan på
föräldrarnas oro eller ångest.

Preoperativ information i form av en video påvisades i en studie vara ett effektivt komplement
som kan leda till minskad oro och ångest hos föräldrarna (McEwen, Moorthy, Quantock, Rose &
Kavanagh, 2006). Lekterapeutisk förberedelse för barnen preoperativt har även utvärderats,

6

vilket gav ett positivt resultat beträffande minskad oro och ångest hos såväl barn som föräldrar
(Li et al., 2007).

Förberedelseprogram
Flertalet studier visar att sjukhus som utarbetat någon form av preoperativt förberedelsepogram
för föräldrar och barn inför planerad kirurgi har skattats högre gällande informationens kvalité än
sjukhus utan sådana program. Dessa förberedelseprogram är utvecklade för att minska
preoperativ oro samt att öka föräldrarnas kunskaper. Programmen utrustar familjerna med
passande information som förbreder föräldrar och barn inför kirurgi (Frisch, Johnson, Timmons
& Weatherford, 2010). Exempel på ett sådant program är utarbetat i USA av Adams (2010) och
omfattar strukturerade förberedelser för barn som skall genomgå dagkirurgi. Här ges före
operationen en väska med informationsmaterial anpassat till både barnet och föräldrarna. Ett eget
gosedjur delas ut och används som en röd tråd i hela programmet, barnet får även en
engångskamera att ta fotografier med under sjukhusvistelsen samt ett diplom efter operationen.
Dessutom erbjuds en rundvandring på avdelningen och hos narkospersonalen före operationen.
Programmet har varit framgångsrikt och har visat på minskad oro under vårdförloppet hos både
barnen och föräldrarna dessutom har det förbättrat relationerna mellan familjen och personalen.
Ett annat förberedelseprogram som främst vänder sig till föräldrar har utarbetats och studerats i
Kina. I programmet ingick bl.a. förberedande information om narkosinduktionen och ett
studiebesök på den postoperativa uppvakningsavdelningen. Resultatet visade att de föräldrar som
genomgått utbildningsprogrammet upplevde minskad oro och ökad tillfredsställelse jämfört med
de föräldrar som inte fick samma förberedelse (Chan & Molassiotis, 2002).

Förberedande information på internet
Många föräldrar söker själva information på internet och tycker det är ett bra sätt att förbereda
sig på (Sim, Kitteringham, Spitz, Pierro, Kiely, Drake & Curry, 2007). I en litteraturstudie utförd
av Platin och Daneback (2009) framkom att majoriteten av dagens föräldrar söker efter
information om barns hälsa och sjukdom på internet. Föräldrar ser fördelar i att informationen
kan vara lättillgänglig, tidsbesparande och att de kan söka informationen anonymt. Personal
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inom sjukvård har upptäckt föräldrars stora intresse att söka information på internet och många
organisationer inom hälso- och sjukvård erbjuder därför både information och stöd genom egna
hemsidor.

Ett flertal sjukhus i Sverige har informativa hemsidor. Exempelvis Astrid Lindgrens
Barnsjukhus, har utarbetat en hemsida speciellt riktad till barn och föräldrar: Narkoswebben,
vilken innehåller förberedande information om procedurer kring anestesi och operation. Här
finns bilder och filmatiserat material för barnen och även utförlig information anpassat speciellt
för föräldrarna (Karolinska Universitetssjukhuset, 2012). Akademiska Barnsjukhuset har en
hemsida speciellt anpassad för barn: Barnwebben, vilken innehåller information för barnen om
hur det fungerar på sjukhuset och om undersökningar samt behandlingar m.m. (Akademiska
Barnsjukhuset, 2012).
Avdelningens rutiner
På den barnkirurgiska avdelning där denna studie genomfördes utförs planerade operationer
inom urologisk och allmänkirurgisk inriktning (främst mage/tarm). Åldrarna varierar mellan 0-18
år men majoriteten av barnen är mellan 0-3 år. Vid vård av små barn ges informationen av
naturliga skäl främst till barnets föräldrar.

En kallelse skickas normalt till familjen några veckor före planerad operation. I vissa fall
planeras operationen ske snabbare och familjen får då besked med kortare varsel. Ibland får de
endast en muntlig kallelse, t.ex. i mer akuta fall eller vid återbud från annan patient. Kallelsen
innehåller, förutom uppgift om tid för inskrivning, främst praktiskt information inför
sjukhusvistelsen. Någon skriftlig förberedande information om barnets vård och behandling
medföljer som regel inte men däremot lämnas hänvisning till det aktuella sjukhusets hemsida och
länkar för ytterligare information. På dessa hemsidor finns information anpassad för både barn
och vuxna att tillgå.

På en s.k. inskrivningsmottagning eller vid inskrivning på avdelningen ges information till
föräldrarna inför vistelsen på avdelningen och om den planerade operationen. Informationen
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omfattar såväl pre- som postoperativt vårdförlopp. Föräldrana får därutöver fortlöpande
information under hela vårdtiden. Avdelningens rutiner för hur informationen ges följer ett
relativt traditionellt tillvägagångssätt inom kirurgisk vård. Personal inom de olika
proffessionerna: inskrivande läkare, kirurg, narkosläkare, sjuksköterska och undersköterska ger
sin del av informationen. Informationen ges muntligt och en liten rundvisning på avdelningen
görs. Därutöver finns skriftlig allmäninformation om avdelningen att tillgå i en pärm på
patientrummen. Det finns ingen allmän standard eller mall på avdelningen för hur den
preoperativa informationen skall ges till föräldrarna.

Problemformulering
Det uppfattas ibland av personalen i det kliniska arbetet på avdelningen att föräldrarna inte alltid
fått tillräcklig eller relevant information inför sitt barns planerade operation och att de inte är
tillräckligt förberedda på det som ska ske/sker. Med utgångspunkt från kunskap och erfarenhet
om att föräldrars oro kan påverka barnet är det viktigt att skapa en god grund för utveckling av
den preoperativa informationen. Genom att undersöka hur föräldrarna uppfattar informationen de
erhållit och att fråga hur den eventuellt kan förbättras skapas en möjlighet att utveckla rutinerna
beträffande informationen som ges på avdelningen. Väl genomtänkta rutiner för avdelningens
personal gällande den preoperativ information kan skapa ökad trygghet för såväl barn som
föräldrar och i förlängningen kan detta resultera i en säkrare vård.
Syfte
Syftet med studien är att studera föräldrars uppfattning om den preoperativa information de får
inför sitt barns planerade operation, samt undersöka om och på vilket sätt föräldrarna anser att
den behöver förbättras.
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Frågeställningar
1. Vad anser föräldrarna om kallelsen gällande tidpunkt för då kallelsen kom och
informationens innehåll / mängden information som de erhållit i kallelsen inför sitt barns
planerade operation?
2. Vad anser föräldrarna om den information som de erhållit i samband med besöket på
inskrivningsmottagning / inskrivning på avdelningen inför sitt barns planerade operation?
3. Anser föräldrarna att något bör förbättras gällande den information de erhållit inför sitt
barns planerade operation och i sådana fall på vilket sätt?
4. I vilken utsträckning anser föräldrarna att information de får stämmer med det faktiska
vårdförloppet?
5. I vilken utsträckning anser föräldrarna sig vara nöjda med den information de fått?

METOD
Design
Kvantitativt enkätstudie där resultatet redovisas genom deskriptiv statistisk för enkätens slutna
frågor. Svar från enkätens öppna frågor har använts för att förstärka resultatet (Eljertsson, 2003;
Eljersson, 2005).
Urval
Ett bekvämlighetsurval gjordes bland de barn/familjer som uppfyllde de fastställda
inklusionskriterierna (Eljertsson, 2003). Inklusionskriterierna för studien var föräldrar till
patienter i åldrarna 0-3 år vilka genomgick någon form av allmän- eller urologisk kirurgi som
innefattade sövning på en barnkirurgisk avdelning vid ett sjukhus i Mellansverige. Patienterna
skulle vara inneliggande på avdelningen. Enkätundersökningen pågick under fyra veckors period
från februari till mars 2012. Åldern på barnen begränsades till 0-3 år beroende på att äldre barn
själva behöver informeras och förberedas mer utförligt varpå det tillkommer ytterligare en
dimension. Barn med föräldrar som inte behärskade det svenska språket och behövde tolk för att
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tillgodogöra sig information exkluderades. En enkät tilldelades varje familj som uppfyllde
inklusionskriterierna. Föräldrarna kunde antingen fylla i enkäten enskilt eller tillsammans.
Datainsamlingsmetod
För att undersöka föräldrarnas åsikter och omdömen om den preoperativa information de erhållit
inför sitt barns planerade operation användes en enkät (bilaga 1). Enkäten var specifikt utarbetad
för denna studie. De centrala frågorna bestod i hur föräldrarna uppfattade informationen de fick i
samband med kallelse, inskrivning på avdelningen, egna förslag på förbättring av informationen
och om den stämde med vårdförloppet som följde samt om de som helhet var nöjda med den
givna informationen. Enkäten bestod av 23 frågor med främst slutna svarsalternativ samt några
öppna följdfrågor. Den sista frågan var helt öppen. Respondenterna fick värdera påståenden på
en fyrgradig ordinalskala från stämmer helt till stämmer inte alls. Några få inledande frågor hade
svarsalternativen ja eller nej. Skriftlig information till föräldrarna om studien (bilaga 2) erhölls
tillsammans med enkäten.

Vid utformning av enkätfrågorna har samtliga frågeställningar i studien täckts in och
noggrannhet har beaktats då ingen möjlighet till komplettering finns som vid intervju. Vidare har
språkliga rekommendationer enligt praxis försökt eftersträvats. Enligt Ejlertsson (2005) är det
angeläget att i enkäten använda ett enkelt språk utan fackuttryck och utan värdeladdade ord samt
att frågor med tvetydig innebörd bör undvikas, liksom ledande frågor.

En liten pilotstudie utfördes för att pröva enkäten. Två föräldrapar på avdelningen fick fylla i
enkäten straxt efter att deras barn opererats och att familjen återvänt till vårdavdelningen från
uppvakningsavdelningen. Direkt efter att föräldrarna fyllt i enkäten tillfrågades de av ansvariga
för denna studie om de tyckte att frågorna var enkla att förstå, om de kändes relevanta och om
några frågor saknades. Föräldrarna ansåg att enkäten var lätt att fylla i och att den verkade vara
lämpligt utformat för ändamålet. Därför gjordes inga förändringar i enkäten efter pilotstudien.
Att uppsatsförfattaren närvarar i samband med att pilotstudien utförs, rekommenderas av
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Eljertsson (2005) i och med att möjlighet till omedelbar respons från provdeltagarna då kan
erhållas.
Tillvägagångssätt
Personalen vid den aktuella barnkirurgiska avdelningen informerades om studien vid ett
avdelningsmöte innan enkäterna delades ut. Ansvariga sektionsledare och vårdenhetschef
ombads att påminna om studien vid dagliga samlingstillfällen på avdelningen under perioden för
insamling av enkäten. Genomgång av vilka patienter som stämde med inkluderingskraven för
undersökningen gjordes av uppsatsförfattarna veckan före enkätinsamlingen påbörjades.
Ytterligare kontroller för att se om någon patient som passade för studien tillkom på listan för
kallade patienter gjordes kontinuerligt under tiden då enkätinsamlingen pågick, varpå dessa
också inkluderades. Avdelningens sekreterare fick en lista på de patienter som valts ut för
studien, hon ombads sedan efter ställningstagande till eventuell exklusion av deltagare att lägga
enkäter med kuvert tillsammans med de inkluderade patienternas journalhandlingar.
Patientansvarig sjuksköterska delade ut enkäterna till de inkluderade föräldrarna när barnet
kommit tillbaka till avdelningen efter operationen. Föräldrarna uppmanades att tänka på vem av
dem som deltagit vid informationen som gavs inför barnets operation. Om den förälder som
fyllde i enkäten inte närvarat då informationen gavs ombads denne att rådgöra med den förälder
som tagit del av informationen. De ifyllda enkäterna lämnades därefter av föräldrarna i ett
förseglat kuvert till någon av personalen innan hemgång från avdelningen. Kuverten
uppsamlades i en svarslåda på expeditionen.
Bearbetning och dataanalys
Enligt Hansagi och Allebeck (1994) kan manuella beräkningar utföras vid mindre omfattande
enkätstudier. Materialet från denna studie har sammanställts manuellt och resultatet redovisas
med deskriptiv statistik i form av löpande text, tabeller och figurer. Ett presentationsprogram för
Mac som kallas för Keynote har använts för statistisk redovisning av resultaten. Svaren från
enkätens öppna frågor redovisas i beskrivande text.
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Frågeställningar
Frågeställning 1 besvaras med enkätfrågorna 2-4, 21
Frågeställning 2 besvaras med enkätfrågorna 5-18
Frågeställning 3 besvaras med enkätfråga 22, 23
Frågeställning 4 besvaras med enkätfråga 20
Frågeställning 5 besvaras med enkätfråga 19
Etiska överväganden
Inga personuppgifter efterfrågades eller dokumenterades i enkäten. Insamlingen skedde
anonymt, vilket innebar att det inte gick att koppla ihop enkätsvaret med en enskild person.
Anonymitet innebär att respondentens identitet är helt okänd för forskarna (Ejlertsson, 2005).
Deltagarna informerades om att studien ingick i ett uppsatsarbete och att det var helt frivilligt för
dem att delta i studien. De föräldrar som tillfrågades om att delta informerades om att
enkätsvaren skulle hanteras anonymt och de försäkrades via ett informationsbrev (bilaga 2) om
att deras val att eventuellt avstå eller att ej fullfölja studien inte på något sätt skulle påverka
barnets och familjens fortsatta vård och omhändertagande. Förhoppningen var att föräldrarna
genom sitt deltagande i studien skulle se vinsten i att utveckla vården i en positiv riktning och på
så vis kunna förbise eventuella obehagskänslor som skulle kunna uppstå, av att uttrycka
eventuell kritik, då de är i en form av beroendeställning till vården.

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behövs en
rättslig etikprövning när forskningen omfattar enskilda människor som forskningsobjekt. För
detta uppsatsarbete som utfördes på grundläggande nivå på högskola är praxis att ingen sådan
granskning av etisk kommitté krävs, men däremot har denna empiriska studie godkänts inom det
verksamhetsområde där den genomfördes. Tillstånd för enkätundersökningen inhämtades av
verksamhetschefen för den barnkirurgiska divisionen innan datainsamlingen påbörjades.
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RESULTAT
Totalt 33 enkäter delades ut till föräldrarna varav 22 besvarade enkäter lämnades in under den
fastställda insamlingsperioden. Bortfallet beräknades till 33%. Några av frågorna i de insamlade
enkäterna lämnades obesvarade. Detta interna bortfall synliggörs i tabell och figurer i
resultatredovisningen genom att antalet svaranden (n) uppges vara mindre än 22. Totalt 9
föräldrar gav sina synpunkter i de öppna frågorna. Av de barn som ingick i studien hade 8
opererats tidigare på den aktuella avdelningen medan 13 barn inte hade opererats tidigare på
avdelningen. I en enkät lämnades ingen uppgift om detta.
Kallelsen - tidpunkt och information
Majoriteten av föräldrarna ansåg att kallelsen kom i lagom tid före operationen (se figur 1). För
några få föräldrar var frågan inte aktuell att besvara vilket kan bero på att de blivit kallade via
telefon eller fått information om den planerade operationen på annat sätt än genom en skriftlig
kallelse.

Figur 1. Föräldrarnas uppfattning om kallelsen kom i lagom tid före operationen (n=22).
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Knappt tre fjärdedelar av de föräldrar som fick en skriftlig kallelse uppgav att informationen i
kallelsen givits på ett sätt så att de förstod (se figur 2).

Figur 2. Föräldrarnas uppfattning om informationen i kallelsen gavs på ett sätt så att de förstod (n=18).

Majoriteten av föräldrarna ansåg att mängden information i kallelsen varit lagom, endast ett fåtal
tyckte att kallelsen innehöll för lite information (se figur 3). Ungefär en fjärdedel av föräldrarna
uppgav att de själva sökt information innan ankomsten till avdelningen.

Figur 3. Föräldrarnas uppfattning om mängden informationen i kallelsen (n=21).
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Information vid inskrivning
En sammanställning av föräldrarnas uppfattning om informationen som de erhållit på
inskrivningsmottagningen och vid inskrivning på avdelningen redovisas nedan i text samt i tabell
1 (se bilaga 3).

De flesta föräldrar; 82% (n 18), instämde helt i att informationen de fått av kirurgen givits på ett
sätt så att de förstod. Ungefär lika många; 77% (n 17), instämde helt i att informationen av
narkosläkaren givits på ett sätt så att de förstod. Samtliga föräldrar; 100% (n 22), instämde helt i
att informationen från sjuksköterskor och undersköterskor givits så att föräldrarna förstod.
Flertalet föräldrar uppgav att det kändes som ett öppet klimat i dessa samtal och att de kunde
ställa de frågor de ville.

Informationen som givits om dusch och fasta inför barnets operation uppgavs av nästan samtliga
föräldrar ha givits på ett sätt så att de förstod. Något färre, ungefär tre fjärdedelar, ansåg att
informationen om smärtbehandling, mat/dropp och kateter/dränage givits på ett sätt så att de helt
förstod. Detsamma gällde för informationen om hur föräldrarna kunde ta upp barnet eller hur
barnet själv fick röra sig. Några föräldrar uppgav att de var mindre nöjda med informationen de
fått inom dessa områden.

En stor andel föräldrar; 74% (n 14), instämde helt i att de fått information om hur de kunde delta
i vård och behandling av sitt barn, medan flertalet övriga föräldrar; 21% (n 4),
endast delvis instämde i detta. En förälder uppgav att informationen inte alls givits så att denne
kunde delta i vård och behandling.
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Mängden information som föräldrarna fick inför sitt barns operation beskrevs av de flesta
informanter som lagom. Någon tyckte att den fått för lite information medan ett par föräldrar
ansåg att de fått för mycket information (se figur 4).

Figur 4. Föräldrarnas uppfattning om mängden informationen inför barnets operation (n=20).

Överensstämmelse med faktiskt vårdförlopp
En övervägande andel av föräldrarna tyckte att den preoperativa information som de fått stämde
väl överens med det faktiska vårdförloppet som följde. Några föräldrar ansåg att informationen
endast stämde delvis med vårdförloppet och en förälder tyckte att informationen stämde dåligt
(se figur 6).

Figur 6. Föräldrarnas uppfattning om informationen stämde med vårdförloppet som följde (n=21).
17

Föräldrarnas nöjdhet
Samtliga föräldrar instämde helt eller delvis i att de som helhet var nöjda med den preoperativa
information som de fått (se figur 7).

Figur 7. Föräldrarnas nöjdhet med den preoperativa informationen de erhållit (n=21).

Synpunkter och förslag på förbättringar - svar från enkätens öppna frågor
Totalt nio föräldrar gav sina synpunkter i enkätens öppna frågor. Från dessa föräldrar gavs ofta
uttömmande svar i flera av frågorna.

Kallelsen
Tidpunkten då föräldrarna erhöll kallelsen uppgavs av ett par föräldrar vara för nära inpå den
planerade operationen. Ett flertal föräldrar uppgav att de önskat få mer omfattande information i
samband med kallelsen. Några föräldrar beskrev att de önskat information om det kirurgiska
ingreppet och narkosen. Några andra efterfrågade mer praktisk information såsom beskrivning av
avdelningen, praktiska rutiner, tidsplanering under vårdtiden, mat, blöjor, övernattning, resor,
sjukintyg m.m.. Önskemål fanns också att tillsammans med kallelsen få information om lämpliga
hemsidor på internet som kunde ge förberedande information inför barnets operation. Några
föräldrar uppgav att de själva sökt information innan ankomst till avdelningen. Informationen
som de sökt uppgavs främst vara av praktisk karaktär såsom var avdelningen låg, hur det
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praktiskt fungerade att vara inlagd på avdelningen, patienthotell och vilka intyg som behövdes
etc.. Några få föräldrar hade förberett sig genom att söka medicinsk information om barnets
diagnos, behandling och skötsel av barnet efter operationenen. Sökmotorn Google på internet
uppgavs som källa för information och någon hade besökt Barnsjukhusets hemsida.
Information vid inskrivning
Ett flertal föräldrar gav kommentarer och synpunkter om informationen de fått i samband med
inskrivning på avdelningen. En förälder uttryckte sitt missnöje över att kirurgen inte informerade
föräldrarna förrän precis innan operationen, de hade önskat att denna information givits lite
tidigare. Den totala mängden information beskrevs av en annan förälder vara lite i minsta laget
men att detta delvis kompletterats genom att söka information på internet. Samma informant
beskrev vidare att informationen de fått från kirurgen upplevdes kort och tunn samt att de fått
dålig information om och när operationen skulle ske. Att informationen från kirurgen borde
givits på enskilt rum och inte på en flerpatientsal kommenterades av en annan förälder. En
förälder uttryckte sin tacksamhet över att de fick skrivas in på inskrivningsmottagningen några
dagar före operationen så att de kunde förbereda sig innan operationen.

Förflyttningstips för sitt nyopererade barn saknades av en förälder, som även önskade att de fått
råd från vårdpersonalen om hur barnet skulle ligga i sängen för att minska smärtan. En annan
förälder beskrev att de saknade information om katetrar och dropp och hur länge dessa
behandlingsåtgärder planerades pågå.

Nöjdhet
En förälder framförde genom följande ord sin tacksamhet:

“Inga synpunkter men en stor eloge och stjärna till all personal!
Vi är så nöjda med vårt barns vistelse här!”

En synpunkt av mer allmän karaktär framfördes av en annan förälder:
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“Låta patientkontakten ta den tid som krävs (mer tid än idag) för att föräldrarna
ska känna sig sedda/hörda och hinna få svar på alla frågor. Idag har läkarna en
oerhörd stress upplever vi.”

Förslag på komplement
I den fråga i enkäten där föräldrarna ombads bedöma fyra föreslagna komplement till den givna
muntliga preoperativa informationen valde endast drygt hälften av föräldrarna att svara
(se figur 5). Detta utgör ett bortfall på 36%. Flertalet av de som svarade ansåg att skriftlig
information/broschyr i samband med kallelse kunde vara ett mycket värdefullt eller värdefullt
komplement. Detsamma gällde för information/förslag om lämpliga hemsidor på internet där
föräldrarna själva kan söka förberedande information. Tillgång till skriftlig information/broschyr
eller en informationsfilm på avdelningen skattades i jämförelse lägre och sågs av flera föräldrar
som ointressant. En förälder uppgav som kommentar att skriftlig information/broschyr på
avdelningen inte var intressant och förklarade att informationen då skulle komma för sent.

Figur 5. Föräldrarnas önskemål/behov av komplement till den givna preoperativa informationen.
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DISKUSSION
Resultatet visar att majoriteten av föräldrarna som helhet var nöjda med informationen de fått
inför sitt barns planerade operation. De flesta föräldrar ansåg att mängden information varit
lagom omfattande och att denna oftast gavs på ett sätt så att de förstod. Några få ansåg att
informationen gällande vissa omvårdande åtgärder efter operationen delvis varit bristfällig.
Övervägande andel föräldrar ansåg att informationen de fått stämde med vårdförloppet som
följde. I enkätens öppna frågor efterfrågades främst mer omfattande information tillsammans
med kallelsen men även utökad information under själva vårdförloppet efterlystes.

Resultatdiskussion
Kallelsen
Normalt skickas kallelsen ut till familjen några veckor före barnets planerad operation. I mer
akuta fall eller vid återbud från annan patient sker kallelsen med kortare varsel, då ibland
muntligen. Det kan givetvis för vissa familjer upplevas att kallelsen kommit för nära inpå
operationen och att de får ont om tid att förbereda sig inför inläggning på avdelningen. Dock
uppgav flertalet föräldrar att kallelsen kommit i lagom tid innan operationen och endast några få
uttryckte motsatsen.

Av respondenterna uppgav fem att de endast till viss del förstod informationen i kallelsen. Om
detta beror på knapphändig eller otydlig information efterfrågas inte i enkäten. Mängden
information i kallelsen uppgavs av tre föräldrar vara för liten. Även i enkätens öppna frågor
framkom att ett flertal föräldrar önskade mer omfattande information i samband med kallelsen.
Tillgång till förberedande information redan i kallelsen kan vara av stor betydelse för
föräldrarna. Edvisson-Månsson (2000) betonar vikten av att informera och förbereda barn och
föräldrar såväl inför som under sjukhusvistelsen, och att därigenom skapa trygghet och göra det
okända mindre farligt.
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Det kan möjligen tyckas förvånansvärt att endast ett fåtal föräldrar uppgivit att de själva sökt
information inför barnets sjukhusvistelse. I litteraturstudien utförd av Platin och Daneback
(2009) framkommer att majoriteten av dagens föräldrar söker efter information om barns hälsa
och sjukdom på internet. Att en viss andel föräldrar inte sökt information på egen hand kan ha sin
förklaring i enlighet med studien av Miller (1987) att somliga personer undviker allt för mycket
information och hör till gruppen informationsundvikande (low monitors). Att föräldrar har olika
behov av information inför sitt barns operation beskrivs även av Tirzah och medarbetare (2004)
som påpekar att somliga söker mycket information för att minska oro medan andra agerar
tvärtom. En förklaring till att föräldrar inte söker information på egen hand inför barnets
operation kan givetvis bero på att de upplever att de fått tillräcklig information från sjukvården.

Information vid inskrivning
Resultatet visar att samtliga föräldrar instämde helt i att de fått information från sjuksköterskor
och undersköterskor på ett sätt så att de förstod. Något färre antal ansåg att informationen de fått
från kirurg och narkosläkare givits på ett sätt så att de förstod. Förklaringen till dessa skillnader
kan vara flera. En förklaring till att några föräldrar ansåg att de endast delvis förstod
informationen de fått från kirurgen och narkosläkaren kan vara att läkare i större utsträckning
använder medicinska termer och dessutom har som uppgift att informera om saker som för den
oinvigde är svårare att förstå. Om föräldrarna önskar kompletterande information efter samtalet
med läkaren kan detta ofta vara svårt eftersom läkarna inte är stationerade på avdelningen på
samma sätt som vårdpersonal och därmed är de inte lika lättillgängliga. Bischofberger och
medarbetare (2004) förklarar att kommunikation är komplex och att tålamod och fantasi kan
behövas för att förstå vad någon menar, samt att olika individer kan uppfatta information på olika
sätt. Därför är det givetvis viktigt att all personal ger information på ett sätt så att föräldrarna
förstår och att erbjuda möjligheter att fråga vid oklarheter. Patienter och anhöriga befinner sig
ofta i sårbara situationer och är på flera plan i ett underläge jämfört med vårdpersonalen varför
det är viktigt att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för att stärka patientens ställning
(Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008).
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Informationen om den postoperativa vården och behandlingen som gavs till föräldrarna beskrevs
av några informanter som att den endast delvis givits på ett sätt så att de förstod. Detsamma
gällde för informationen om hur föräldrarna kunde delta i vård och behandling. Då det inte alltid
är lätt att i förväg veta hur det postoperativa förloppet kan se ut, behöver ofta informationen som
ges i samband med inskrivning kompletteras och eventuellt upprepas under vårdtiden.
Personalens uppgift är att vara lyhörd för föräldrarnas behov av information och vid behov ge
fortlöpande information och stöd gällande vården och skötseln av deras barn (Socialstyrelsen,
2005). I en intervjustudie utförd på Astrid Lindgrens Sjukhus (Ygge, 2004) framkom att
majoriteten av föräldrar till sjuka barn efterlyste en bättre kommunikation mellan personal och
föräldrar med klart uttalade förväntningar om föräldrarnas roll och insatser i samband med
sjukhusvistelsen. Föräldrarna uttryckte i intervjuerna ett behov av personalens hjälp och
känslomässiga stöd i vården av barnet, men förklarade samtidigt att de var medvetna om
personalens ofta stressade arbetssituation och drog sig därför att ställa frågor eller framföra krav
på barnets vård. Även Bischofberger och medarbetare (2004) beskriver vikten av att föräldrar får
den information de behöver för att kunna delta i vården av sitt barn samt att god kommunikation
mellan personal och föräldrar är en förutsättning för optimal vård.

De flesta föräldrar uppgav att det kändes som ett öppet klimat i samtalen med de olika
personalgrupperna och att föräldrarna kunde ställa de frågor de ville i dessa samtal.
Detta resultat tyder på ett gott bemötande och empatiskt förhållningssätt bland personalen och
bedöms vara av stor betydelse för omhändertagandet av hela familjen. Klang-Söderkvist (2007)
beskriver att en pedagogisk dialog kräver utrymme för samtliga deltagare och är ett samspel
mellan patient och vårdgivare. I den pedagogiska dialogen ingår en medvetenhet om den ojämna
situation som faktiskt gäller, men med en ömsesidighet gällande bl.a. respekt och empati.

Föräldrarnas synpunkter och förslag på komplement
Enkätens förslag på komplement till nuvarande information, i form av skriftlig information/
broschyr eller en informationsvideo på avdelningen skattades av färre föräldrar som värdefulla
eller mycket värdefulla jämfört med de andra komplementen. Förklaringen till detta kan vara att
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informationen då kommer för sent och att det känns angeläget för föräldrarna att få
informationen i ett tidigare skede. En förälder gav just denna motivering som kommentar.
Tidpunkten för erhållen information i form av broschyr har som tidigare nämnts studerats och
har enligt studien av Spencer och Franck (2005) viss betydelse för tillfredsställelsen hos
föräldrarna. Enligt denna studie framkom att optimalt för föräldrarna var då de erhöll den
skriftliga informationen inom två veckor före barnets operation. Detta kan relateras till varför de
flesta av föräldrarna i denna studie angav att det mest intressanta av kompletteringarna skulle
vara skriftlig information/broschyr i kallelsen och förslag på lämplig hemsida. I andra studier, så
som den utförd av Bellew och medarbetare (2001), rapporteras att de föräldrar som fick
förberedande information i form av en broschyr inför sitt barns planerade anestesi uppgav ökad
tillfredsställelse och i viss mån minskad oro. Broschyren upplevdes som ett bra komplement till
den muntliga informationen som föräldrarna fick från sjukvårdspersonalen.

Resultat i denna studie liknar även de siffror som framkom i en undersökning utförd av Tirzah
och medarbetare (2004) gällande vilken annan typ av information föräldrarna önskade som
komplement till den muntliga informationen. I denna framkom att 80% av alla föräldrar ville ha
ett informationsblad som komplement medan ett relativt litet antal föräldrar önskade preoperativ
information i form av en video. Dock visar en Clinical Controlled Trial studie utförd av McEwen
och medarbetare (2006) att preoperativ information i form av en video kunde leda till reducerad
oro och minskat behov av ytterligare information hos föräldrarna.

Föräldrarnas nöjdhet
Enligt studien av Tirzah och medarbetare (2004) där föräldrar som fått sedvanlig muntlig
information tillfrågades om sina önskemål gällande förberedelse och information inför sitt barns
operation, framkom att drygt hälften av föräldrarna önskade få mer information än de fått. Det
beskrivna resultatet kan jämföras med utfallet från denna studie där 85% av föräldrarna ansåg att
mängden information de fått inför sitt barns operation varit lagom och att 81% var nöjda med
informationen som helhet. Att en så pass stor andel föräldrar anser sig nöjda med informationen
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de erhållit bedöms som ett mycket positivt resultat och visar att personalen på den aktuella
avdelningen har goda rutiner för hur de informerar föräldrarna.

Metoddiskussion
Enkäten
Genom att välja enkätstudie som metod nådde frågorna ut till fler föräldrar än om en
intervjustudie hade valts, vilket får ses som en styrka. Ytterligare en styrka med enkäten var att
ett enkelt språk med frånvaro av medicinska termer användes. Att utforma en egen enkät medför
vissa risker beträffande studiens reliabilitet och validitet, därför har råd som givits i litteratur om
enkäter efterföljts efter bästa förmåga. En grundregel när enkätfrågor utarbetas är att de ska vara
lätta att förstå. Föreligger risk för missuppfattning ökar risken att svar ges på annat än vad som
efterfrågats, vilket minskar enkätens validitet (Trost, 2007). Enkätens layout är väl genomtänkt
och utformad på ett lättbegripligt och tydligt sätt, där majoriteten av frågorna har samma
svarsalternativ. Stor variation av svarsalternativ kan framstå som komplicerat och besvärligt
(Trost, 2007). I några av enkätens frågor upptäcktes dock i efterhand att svarsalternativen i viss
mån varit inkonsekventa. Svarsalternativet Ej aktuellt ingick endast i några av frågorna, och det
uppstod därför viss svårighet i analys och sammanställning av resultat. Detta bedöms dock inte
ha fått någon större betydelse för slutresultatet.

Den pilotstudie som utfördes innan enkäten slutligen bedömdes som dugligt instrument för att
samla in önskat data, bedöms ha höjt validiteten i studien. De två föräldrarpar som fick fylla i
frågorna tyckte att enkäten var väldigt rik på frågor och mycket heltäckande utan att frågorna
överlappade varandra.

Många av enkätens frågor har svar där ungefär lika stor andel respondenter tycker att det endast
delvis fått tillräcklig information. I efterhand kan tyckas att det skulle varit intressant att studera
om det är samma personer som ofta anser att de får för lite information och om dessa skulle
kunna identifieras med gruppen high monitors som beskrivs i studien av Miller (1987).
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Bortfall
Totalt delades 33 enkäter ut till de familjer som ingick i inklusionskriterierna och som därmed
var aktuella för studien. Antalet besvarade enkäter som samlades in under den fastställda
datainsamlingsperioden var 22 stycken, vilket utgjorde ett externt bortfall på 33%. Detta bortfall
kan givetvis ha betydelse för resultatet eftersom de som valt att inte besvara enkäten kan ha
åsikter som skiljer sig väsentligen från de som besvarat enkäten (Hansagi & Allebäck, 1994).
Förhoppningen då studien planerades var att uppnå minst 30 stycken insamlade och besvarade
enkäter. Då en så pass liten population föräldrar studerats kan resultatet inte bedömas vara
generaliserbart, för detta krävs ett större antal informanter. Då urvalet består av färre än 30
personer redovisas resultaten förutom i procen, men även antalet personer anges eftersom
redovisningen annars kan bli vilseledande (Denscombe, 2009). Enkätinsamlingen pågick i fyra
veckor och att låta datainsamlingen pågå längre tid än så var inte genomförbart p.g.a. begränsat
tidsutrymme. Med hänsyn till sjuksköterskornas arbetsbelastning på den aktuella avdelningen
togs beslutet att inte koda enkäterna då detta skulle inneburit merarbete för personalen i form av
att bocka av vilka som fått och vilka som lämnat in enkäterna. Anledningar till bortfallen är
därför delvis oklara, i vissa fall kan bortfallet bero på att sjuksköterskan glömt att dela ut enkäten
till föräldrarna och i andra fall kan det vara föräldrarna som valt att inte delta i studien. En av de
besvarade enkäterna var endast ifylld i den första hälften och utgjorde därmed en del av de
interna bortfallet.

Mot studiens frågeställningar har tydliga svar framkommit genom enkätfrågorna. Det interna
bortfallet i enkäten var lågt och det gjordes sällan försök att lägga till egna svarsalternativ. Detta
gör att enkätens reliabilitet bedöms vara relativt god (Patel & Davidson 2003). Dock förekom ett
stort internt bortfall i den fråga där föräldrarna ombads bedöma värdet av fyra föreslagna
komplement till den muntliga informationen de erhållit. I enkäten fanns inför den aktuella frågan
en inledande kommentar om att frågan kunde förbises om föräldrarna inte ansåg att något
komplement behövdes. Det interna bortfallet beräknades till 36% i denna fråga, vilket tros bero
på den inledande kommentaren till frågan. Med tanke på kommentaren kan bortfallet knappast
ses som ett egentligt bortfall utan mer som ett svar på att inget komplement behövs. I efterhand
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kan tyckas att ett säkrare svar med högre reliabilitet hade framkommit om svarsalternativet Inget
komplement behövs hade ingått i frågan. Bland övriga frågor uppskattades det interna bortfallet
till ca 4%.

De öppna frågeställningarna har dock genererat betydligt färre svar och det interna bortfallet
uppstiger till 50%. Avseende denna typ av frågor skulle troligen intervju givit mer omfattande
svar. Intervjuer skulle också inneburit chans att ställa intressanta följdfrågor som t.ex. vad och
varför respondenterna inte förstod informationen. Trost (2007) varnar av flera orsaker för
svårigheten i att ställa öppna frågor i enkäter, bl.a. för att svarsbortfallet brukar bli mycket stort.
Valet att pröva denna typ av frågor gjordes ändå för att få möjlighet att använda innehållsanalys
som metod. Då materialet var relativt litet var det inte möjligt att använda analysen fullt ut.
Genom att använda öppna frågor ges respondenten tillfälle att utveckla sina känslor och åsikter
(Hansagi & Allebeck, 1994), vilket inför denna studie bedömdes vara intressant att ta del av.

Faktorer som påverkat studien
Att föräldrarna under vårdtiden ibland byter av varandra var en faktor som förbisågs initialt när
enkäten utvecklades. Detta betyder att den förälder som närvarade vid den preoperativa
informationen inte nödvändigtvis fanns till förfogande när enkäten delades ut. Dilemmat
minskades genom att uppmärksamma föräldrarna om detta i enkätens medföljande
informationsbrev, och om sådan situation uppstod ombads den förälder som besvarade enkäten
att rådgöra med den som fanns på plats vid informationstillfället ifråga. Det är naturligtvis en
osäkerhetsfaktor som kan ha påverkat reliabiliteten i studien. Det bästa hade förmodligen varit att
i dessa fall be dem som helt eller delvis inte var med vid informationen avstå från deltagandet.
För att få ihop ett tillräckligt underlag till studien var det alternativet dock uteslutet. Det är
dessutom möjligt att de föräldrar som inte deltog vid informationen själva har valt avstå från
deltagandet.

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat hela studiens resultat är att undersköterskor och
sjuksköterskor på avdelningen varit informerade och medvetna om att denna studie pågick,
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medan däremot kirurger och narkosläkare inte fått information om studien i samma utsträckning
När en studie som denna pågår är det är naturligtvis troligt att personalen påminns om att vara
extra tydliga i samband med att information delges.

Förslag på fortsatta studier
Syftet med denna studie var att studera hur föräldrar uppfattar den preoperativa information som
de erhållit inför sitt barns planerade operation samt att se om de har synpunkter och förslag på
förbättringar gällande informationen. Antalet informanter som deltog i studien var relativt få och
det kan därför inte dras några säkra slutsatser av resultatet. Studien bedöms trots detta vara av
visst värde, främst för avdelningen där studien genomfördes, eftersom den ger en fingervisning
om hur föräldrarna uppfattar informationen de får inför sitt barn operation. En begränsning med
undersökningen är att den enbart innefattar personer som förstår svenska, vilket gör att en viss
patientgrupps åsikter inte framkommit. I framtida studier skulle det vara betydelsefullt att
tillfråga även dessa föräldrar då deras åsikter är viktiga och kan bidra till att resultatet blir mer
generaliserbart. För vidare utveckling av informationen som ges till föräldrar rekommenderas
mer omfattande undersökningar där såväl enkät- som intervjustudie kan vara av värde.

Kliniska implikationer
Denna studie kan förhoppningsvis bidra till ökad insikt om hur föräldrar uppfattar informationen
som de erhåller inför sitt barns planerade operation. Studien kan även bidra till att
sjukvårdspersonal får ytterligare förståelse för hur viktig informationen är som förberedelse för
att barn och föräldrar ska känna sig trygga inför planerad kirurgi. Dessutom menar Hansagi och
Allebeck (1994) att undersökningar av den här typen i sig kan bidra till att höja
kvalitetsmedvetenheten i vården.

Resultatet från studien visar att ett flertal föräldrar saknade viss information i samband med
kallelsen. Förslag till avdelningen kan därför vara att utöka den skriftliga informationen som
följer med i kallelsen och att än tydligare än i nuläget, hänvisa till lämpliga och aktuella
hemsidor på internet som t.ex. Narkoswebben. Några föräldrar upplevde att informationen
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gällande vissa omvårdnadsåtgärder i barnets postoperativa skede i någon mån varit bristfällig.
Förslag till förbättring kan här vara att skapa tydligare rutiner på avdelningen för hur denna
information ges, eventuellt kan checklistor utformas för att säkerställa att föräldrarna fått aktuell
information, såväl pre- som postoperativt.
Slutsats
Resultatet i denna studie visar att de flesta föräldrar som helhet var nöjda med informationen de
fått inför sitt barns operation. Det framkom dock att ett flertal föräldrar upplevde att
informationen de fått i samband med kallelsen varit i minsta laget. Dessutom upplevde några
föräldrar att informationen gällande barnets postoperativa förlopp inte varit optimal.
Informationen som föräldrarna erhåller i samband med kallelsen kan förbättras och bli mer
omfattande. Avdelningens rutiner för den preoperativa informationen gällande det postoperativa
förloppet och den fortlöpande postoperativa informationen till föräldrarnat kan utvecklas.
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Bilaga 1

Svara genom att kryssa i lämplig ruta för det som är aktuellt för dig.
1. Har ditt barn opererats på denna avdelning tidigare?

Ja

Nej

2. Tycker du att kallelsen för ditt barns operation kom i lagom tid före operationen?
Ej aktuellt
Ja

Nej

3. Jag fick information i kallelsen på ett sätt så att jag förstod.
Ej aktuellt

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

4. Mängden informationen i kallelsen var :
För mycket

Lagom

För lite

Vet ej

Om för mycket eller för lite, vad hade du önskat få mer/mindre information om?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Jag fick information av kirurgläkaren om det kirurgiska ingreppet före operationen på
ett sätt så att jag förstod.
Ej aktuellt

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

6. Det kändes som ett öppet klimat där jag kunde ställa de frågor jag ville vid samtalet med
kirurgen.
Ej aktuellt

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

7. Jag fick information av narkosläkaren om sövningen före operationen på ett sätt så att
jag förstod.
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Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

8. Det kändes som ett öppet klimat där jag kunde ställa de frågor jag ville vid samtalet med
narkosläkaren.
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

9. Jag fick information av sjuksköterskor/undersköterskor på ett sätt så att jag förstod.
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

10. Det kändes som ett öppet klimat där jag kunde ställa de frågor jag ville till
sjuksköterskor/undersköterskor.
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

11. Jag fick information om den operationsförberedande duschen på ett sätt så att jag
förstod.
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

12. Jag fick information om fasta inför operationen på ett sätt så att jag förstod.
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

13. Jag fick information om smärtbehandling på ett sätt så att jag förstod.
Ej aktuellt

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

14. Jag fick information om mat/dropp till barnet på ett sätt så att jag förstod.
Ej aktuellt

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

15. Jag fick information om eventuella katetrar/dränage på ett sätt så att jag förstod.
Ej aktuellt

Stämmer helt

Stämmer delvis
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Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

16. Jag fick information gällande hur/om jag kunde ta upp barnet eller hur mycket barnet
själv fick röra sig på ett sätt så att jag förstod.
Ej aktuellt

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

17. Jag fick information om hur jag kan delta i vård och behandling.
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

18. Mängden informationen inför mitt barns operation var :
För mycket

Lagom

För lite

Vet ej

Om för mycket eller för lite, vad hade du önskat få mer/mindre information om?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

19. Jag är nöjd med informationen som jag fick som helhet.
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

20. Stämde informationen som du fick med det faktiska vårdförloppet som följde?
Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer dåligt

Stämmer inte alls

Om Nej, vad stämde inte? ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

21. Har du själv sökt information innan ankomst till avdelningen?
Ja

Nej

Om ja, hur sökte du informationen och vad rörde sig informationen om?
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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22. Vilket/vilka av följande förslag tycker du kunde vara ett bra komplement till den
muntliga information som du fick före ditt barns operation?
Kryssa i det som känns aktuellt för dig. Om du inte anser att något komplement behövdes
kan du hoppa över denna fråga.
A) Mer omfattande skriftlig information / broschyr i samband med kallelsen
Mycket värdefullt

Värdefullt

Ej intressant

Ingen åsikt

B) Information om hemsida/sidor på Internet att söka information på i samband med
kallelsen
Mycket värdefullt

Värdefullt

Ej intressant

Ingen åsikt

C) Mer omfattande skriftlig information / broschyr på avdelningen
Mycket värdefullt

Värdefullt

Ej intressant

Ingen åsikt

D) Förberedande informationsfilm på avdelningen
Mycket värdefullt

Värdefullt

Ej intressant

Ingen åsikt

23. Har Du egna synpunkter / förslag på hur den förberedande information som ges till
föräldrar inför sitt barns operation kan förbättras?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

TACK FÖR DIN UPPMÄRKSAMHET !
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Information om enkätstudie
Under februari - mars 2012 kommer föräldrar med barn i åldrarna 0-3 år som skall
genomgå planerad kirurgi vid barnkirurgen tillfrågas om att delta i en enkätstudie.
Syftet med studien är att undersöka om Ni som föräldrar är nöjda med den
information som Ni fått inför ert barns planerade operation. Studiens resultat kan
ge en möjlighet för avdelningen att utveckla och förbättra den förberedande
information som ges till föräldrar inför barnets operation. Vi som utför denna
studie är sjuksköterskor vid Akademiska barnsjukhuset. Studien utgör grunden för
ett uppsatsarbete.

Deltagandet är frivilligt och Du får vara helt anonym, inga identitetsuppgifter
efterfrågas. Om du själv inte var med vid inskrivning/informationtillfällen, rådgör
då med den som närvarade. Tidsåtgången beräknas till ca 10 minuter. Var vänlig och
lägg den besvarade enkäten i medföljande kuvert och lämna den sedan till
personalen. Om Du väljer att inte delta kommer detta naturligtvis inte på något
sätt påverka barnets framtida omhändertagande.

Vi tackar på förhand för Din medverkan i undersökningen!
Har Du frågor om denna studie kontakta oss gärna:

Sara Bonèr, Tel 018-6115809

Ing-Marie Jansson, Tel 018-6115802

Vårdenhetschef: Monica Axelsson
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Tabell 1. Föräldrarnas uppfattning om informationen på inskrivningsmottagningen och vid inskrivning på
avdelningen.

Stämmer
helt
n (%)

Stämmer
delvis
n (%)

Stämmer
dåligt
n (%)

Stämmer
inte alls
n (%)

Ej aktuellt

n

Jag fick information av kirurgläkaren om
det kirurgiska ingreppet före operationen
på ett sätt så att jag förstod

22

18 (82)

3 (14)

1 (4)

0 ( 0)

0 (0)

Det kändes som ett öppet klimat där jag
kunde ställa de frågor jag ville vid
samtalet med kirurgen.

21

18 (86)

2 (10)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

Jag fick information av narkosläkaren om
sövningen före operationen på ett sätt så
att jag förstod.

22

17 (77)

5 (23)

0 (0)

0 (0)

-

Det kändes som ett öppet klimat där jag
kunde ställa de frågor jag ville vid
samtalet med narkosläkaren.

22

19 (86)

1 (4)

1 (4)

1 (4)

-

Jag fick information av sjuksköterskor /
undersköterskor på ett sätt så att jag
förstod.

22

22 (100)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-

Det kändes som ett öppet klimat där jag
kunde ställa de frågor jag ville till
sjuksköterskor / undersköterskor.

22

21 (95)

1 (5)

0 (0)

0 (0)

-

Jag fick information om den
operationsförberedande duschen på ett
sätt så att jag förstod.

21

21 (100)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-

Jag fick information om fasta inför
operationen på ett sätt så att jag förstod.

20

18 (90)

1 (5)

0 (0)

1 (5)

-

Jag fick information om smärtbehandling på ett sätt så att jag förstod.

20

15 (75)

4 (20)

1 (5)

0 (0)

1 (5)

Jag fick information om mat/dropp till
barnet på ett sätt så att jag förstod.

21

15 (71)

4 (19)

2 (10)

0 (0)

0 (0)
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Tabell 1 Fortsättning

Stämmer
helt
n (%)

Stämmer
delvis
n (%)

Stämmer
dåligt
n (%)

Stämmer
inte alls
n (%)

Ej aktuellt

n

Jag fick information om eventuella
katetrar/dränage på ett sätt så att jag
förstod.

21

8 (80)

1 (10)

1 (10)

0 (0)

11 (52)

Jag fick information gällande hur/om jag
kunde ta upp barnet eller hur mycket
barnet själv fick röra sig på ett sätt så att
jag förstod.

21

14 (74)

4 (21)

0 (0)

1 (5)

2 (10)

Jag fick information om hur jag kan delta
i vård och behandling.

19

14 (74)

4 (21)

0 (0)

1 (5)

-
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