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SAMMANFATTNING 

Barns preoperativa oro kan leda till saker så som negativa beteenden, minskat samarbete vid 

induktion samt längre postoperativ återhämtning. 

 

Syfte 

Att studera effekter av omvårdnadsåtgärder som används för att minska preoperativ oro hos barn. 

 

Metod 

Litteraturöversikt med artiklar sökta i databaserna Pubmed/Medline och Cinahl. De 20 studierna till 

översikten är publicerade mellan 1998-2012 och är RCT. Studierna är kvalitetsgranskade med hjälp 

av en mall från SBU. 

 

Resultat 

Det finns flera omvårdnadsåtgärder som kan vara till hjälp för att minska barns preoperativa oro och 

negativa beteenden samt förbättra deras förmåga till att samarbeta i samband med en operation. 

Dessa inkluderar preoperativa åtgärder, lekterapi, olika typer av distraktioner samt ändrad miljö på 

operationsavdelningen. Miljön ändrades till mer barnanpassade utrymmen samt minskat stimuli på 

operationssal. Barnen som blivit mindre oroliga efter att de genomgått ett preoperativt program 

krävde även mindre smärtlindring postoperativt samt hade kortare tid till utskrivning. De barn som 

hade fått ta del av ett interaktivt dataprogram innan operationen var även mer samarbetsvilliga och 

uppvisade mindre negativa beteenden postoperativt. Föräldrars närvaro har ingen effekt på barnens 

oro varken preoperativt, vid induktion eller postoperativt. Däremot har man sett att barnen som har 

sina föräldrar med blir mer samarbetsvilliga. 

 

Slutsats 

Det är viktigt att veta vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas för att minska barns oro. Det 

finns ett flertal sådana att omsätta i praktiken i den sjukvård som bedrivs idag och dessa skulle 

kunna utföras av en anestesisjuksköterska. Mer forskning på området behövs för att finna en åtgärd 

som har effekt på oro under hela det perioperativa förloppet. 
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ABSTRACT 

Children’s preoperative anxiety can lead to things such as negative behaviours, decreased 

cooperation at the induction and longer postoperative recovery. 

 

Aim 

To study the effects of nursing interventions used to reduce preoperative anxiety in children. 

 

Method 

Literature review of articles searched in the databases Pubmed/Medline and Cinahl. The 20 studies 

selected to the review were published between 1998-2012 and are RCT. The studies are quality 

controlled using a template from the SBU. 

 

Results  

There are several nursing interventions that may help to reduce children’s preoperative anxiety and 

negative behaviours and improve their ability to cooperate at the operation. These include 

preoperative interventions, therapeutic play, different types of distractions and a change of the 

environment in the OR. The environment was changed to have more child-friendly spaces and 

reduced stimuli in the OR.  Children who have undergone a preoperative program also required less 

analgesia postoperatively and had a shorter time to discharge. The children who had access to an 

interactive computer program were more cooperative and showed less negative behaviour. Parental 

presence had no effect on children’s anxiety either preoperatively, at the induction or 

postoperatively. It has been seen that children who has their parents with them are more 

cooperative. 

 

Conclusion 

It´s important to know which nursing interventions that can be applied to reduce children's anxiety. 

There are several such to put into practice in the health care carried out today, and these could be 

performed by a nurse anaesthetist. More research is needed in this area to find a measure that is 

effective on anxiety throughout the perioperative process.
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BAKGRUND 

Sjukhus och operationsavdelningar är för många barn obekanta miljöer med främmande ljud, lukter 

och människor i annorlunda kläder där de ska genomgå nya procedurer. Barn ser saker från andra 

perspektiv än vuxna och kan inte alltid rationalisera sina intryck, detta gör att nödvändig utrustning 

inom exempelvis anestesin kan te sig skrämmande. Allt detta kan skapa oro hos barnet. Sjukvården 

ska bedrivas på ett sätt som minimerar barnets oro och sjukvårdspersonalen ska ha kunskap inom 

området så att de kan hjälpa denne att reducera sin rädsla inför ett ingrepp. Vidare ska personalen 

även kunna stödja föräldrarna att minska sin oro (Shields, 2010).  

 

Tiden för den kontakt anestesisjuksköterskan ska skapa med patienten är ofta kort. För en god 

anestesi krävs tid och planering men som nuvarande sjukvård ser ut finns det risk att den 

perioperativa kontakten nedprioriteras (Halldin & Lindahl, 2011). En av anestesisjuksköterskans 

uppgifter vid mottagandet av en patient som ska genomgå anestesi är att inge trygghet och hjälpa 

denne till upplevelse av kontroll. För att anestesisjuksköterskan ska uppnå detta krävs god 

planering, en respektfull attityd och ett professionellt genomförande under hela förloppet (Hovind, 

2005). 

 

Det perioperativa begreppet 

Den preoperativa tiden gäller från att det beslutats om att en operation ska äga rum till att patienten 

kommer till operationsavdelningen (Almås, 2011). Där börjar den intraoperativa perioden som 

innefattar själva operationen och som sträcker sig tills att patienten kommer till 

uppvakningsavdelningen (Halldin & Lindahl, 2011). Den postoperativa tiden är den tid patienten 

spenderar på uppvakningsavdelning, intensivvårdsavdelning eller vårdavdelning efter en operation 

tills att de blivit utskrivna (Almås, 2011). Dessa faser utgör tillsammans den perioperativa perioden. 

 

Preoperativ oro 

Av de barn som ska genomgå en anestesi är det ungefär hälften som känner en stor eller mycket stor 

grad av preoperativ oro (Proczkowska-Björklund, 2009). Denna oro är en faktor till att den 

perioperativa tiden kan bli en traumatisk upplevelse för barnet (Kain et al., 2004).  

Det finns olika orsaker till den oro barnen uppvisar. Det kan vara separation från föräldrar i och 

med ett ingrepp, ovisshet kring anestesin, själva kirurgin samt resultatet av operationen de ska 

genomgå (Kain et al., 2004). Vidare faktorer som påverkar uppkomsten av oro är barnets ålder, där 

yngre barn är mer oroliga. Även blyga barn tenderar att vara mer oroliga och barn som har tidigare 

negativa erfarenheter av sjukhus (Proczkowska-Björklund, 2009 & McCann, Zeev & Kain, 2001). 
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Det barnen själva har uppgett att de känner oro inför är sjukhus, narkos, operationen samt nålar och 

stick (Proczkowska-Björklund, 2009). De barn vars föräldrar är oroliga tenderar att uppvisa 

preoperativ oro i större grad (McCann et al., 2001).  

 

Barn som uppvisar preoperativ oro visar även en ökning av denna oro vid varje nytt moment, såsom 

att gå från förberedelserummet till operationssalen eller få masken över ansiktet vid induktionen 

(Fortier, Martin, McLaren Chorney, Mayes & Kain, 2011). Det är många av barnen som ska 

genomgå en operation som i någon grad uppvisar tecken på oro och rädsla i förberedelserummet 

och under anestesiinduktionen (Kain et al., 2004). Det första mötet anestesisjuksköterskan har med 

barnet är i förberedelserummet och fram till dess att barnet sövs är väldigt viktigt för att skapa en 

god relation och minska barnets oro. Om mötet går bra och barnet känner sig tillfredställd med 

informationen och omhändertagandet blir oftast resten av vårdförloppet positivt. Går inte det första 

mötet med barnet bra kan oron öka och det kan leda till att barnet uppvisar stressymptom under hela 

det kommande anestesiförloppet (Halldin & Lindahl, 2011).  

 

Negativa effekter av preoperativ oro 

När patienten är orolig aktiveras den fysiologiska stressresponsen. Detta innebär att kroppens 

handlingsberedskap ökas och bland annat sker frisättning av hormonet kortisol. Detta leder på sikt 

till att immunförsvaret och sårläkningen går långsammare och på så sätt finns en större risk för 

infektioner postoperativt (Hovind, 2005). Ett oroligt barn kan få svängande blodtryck och puls och 

kräva högre doser av läkemedel under anestesin. I samband med induktion och väckning kan barnet 

få hosta, kräkas och utveckla laryngospasm, vilket innebär att stämbanden stängs och orsakar ett 

luftvägshinder. Detta kan även påverka barnet i framtiden, då det minne som finns av upplevelsen 

kan bli negativt (Halldin & Lindahl, 2011). Det kan då leda till en högre risk att lida av preoperativ 

oro i framtiden om barnet skulle behöva genomgå ett nytt ingrepp (McCann et al., 2001). 

Aktiveringen av stressresponsen är även hämmande på kroppens motorik i mage och tarm och detta 

kan leda till illamående och kräkningar samt ventrikelretention (Hovind, 2005).  

 

Att minska den preoperativa oron kan förbättra både barnets och familjens erfarenhet (St-Onge, 

2012). Enligt Proczkowska-Björklund (2009) finns det vissa samband mellan preoperativ oro hos 

barn och förändringar i deras beteende postoperativt. Barn som varit oroliga innan anestesin kan 

uppleva separationsångest, temperamentsförändringar och generell ångest en lång tid efter 

operationen (Kain et al., 2004; Kain, Wang, Mayes, Caramico & Hofstader, 1999b). Det kan även 

ge mardrömmar (Kain, Mayes, Wang & Hofstadter, 1999a). Preoperativ oro kan också leda till 
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sömnproblem postoperativt både på sjukhuset och hemma. Barnen får problem med att somna, att 

sova och vaknar och är ledsna på natten. De barn som var mer oroliga preoperativt fick också sämre 

matvanor postoperativt (Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas & McClain, 2006). Det finns även 

vissa samband mellan hur oroligt barnet varit innan operationen och graden av symptom 

postoperativt (Kain et al., 2004). Föräldrarna till oroliga barn bör informeras om dessa risker så att 

de förstår varför deras barn reagerar som de gör i det postoperativa skedet (Kain et al., 1999b). Barn 

som upplever preoperativ oro medverkar även sämre vid anestesiinduktionen (Proczkowska-

Björklund, 2009). Dessutom kan det bidra till att induktionstiden förlängs (Kain, Mayes, O´Connor 

& Cicchetti, 1996).  

 

Kain et al., (2006) såg i sin studie att de barn vars oro skattades högt preoperativt även hade mer 

smärta postoperativt och dessutom hade de en längre tid till återhämtning från denna smärta. Barnen 

i denna studie fick själva skatta sin smärta innan och en timme efter varje dos av smärtlindring i det 

postoperativa skedet. De barn som varit oroliga innan operationen skattade högre smärta 

postoperativt både på sjukhuset och när de kommit hem. Under sjukhusvistelsen skiljde sig inte 

konsumtionen av smärtlindrande läkemedel mellan de barn som uppvisat preoperativ oro och de 

som inte gjort det. Däremot sågs en ökning i förbrukningen av smärtstillande under de första 14 

dagarna efter hemkomst hos den grupp barn som varit oroliga (Kain et al., 2006).  

 

Anestesiinduktion 

Anestesiinduktionen är det moment som innebär mest stress för barnet under hela sjukhusvistelsen 

(Proczkowska-Björklund, 2009). Att inducera narkosen med hjälp av gas och använda sig av mask 

är det mest använda alternativet vid pediatrisk anestesi. Så kallad maskinduktion börjar med att 

masken placeras någonstans vid barnets ansikte och denne får andas syrgas, efter detta görs ett 

tillägg av en anestesigas och masken läggs tätare över barnets näsa och mun och denne får andas in 

gasen. När den inspiratoriska koncentrationen av anestesigas är över sex procent sover barnet, och 

induktionstiden är då över. Ett annat alternativ är att inducera med intravenösa läkemedel. 

Intravenös induktion är mer pålitligt och går fortare men venpunktionen, som är nödvändig för 

tillvägagångssättet kan upplevas som obehagligt och smärtsamt (Nagelhout & Plaus, 2010). Ibland 

är det just venpunktionen som är orsaken till barnets preoperativa oro (Proczkowska-Björklund, 

2009). Intravenös induktion går till så att ett sömngivande läkemedel injiceras sakta tills barnet 

somnat (Nagelhout & Plaus, 2010). Vissa studier granskade av Proczkowska-Björklund (2009) 

visar på att intravenös induktion skapar mindre oro hos barn än maskinduktion medan andra studier 

hävdar motsatsen.  
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Den preoperativa oron har visat sig göra barn sämre på att medverka vid anestesiinduktionen 

(Proczkowska-Björklund, 2009). Om barnet är motsträvigt under sättandet av venkateter eller då 

masken placeras över ansiktet somnar de även mer oroligt (Proczkowska-Björklund & Svedin, 

2004). Studier tyder på att de flesta föräldrar föredrar att vara med under anestesiinduktionen och att 

de känner att det är en fördel för barnet att de är med (Wright, Stewart, Finley & Buffett-Jerrott, 

2007).  

 

Betydelsen av barnets utvecklingsstadier 

Det finns olika stadier i barnets utveckling som bör tas hänsyn till då personalen bemöter dem och 

förebereder dem inför en operation (Shields, 2010). För att barn ska känna sig väl omhändertagna 

och välkomna till operationsavdelningen ska de mötas med respekt, vänlighet och engagemang från 

personalen. Det är av stor vikt att anestesiförloppet planeras efter barnets ålder och mognad för att 

förebygga oro och rädsla. (Hovind, 2005). 

 

Barn har olika sätt att visa oro och rädsla beroende på i vilken ålder de är. Små barn från noll till sex 

månader tolererar att bli lämnade av sina föräldrar så länge det finns någon annan som tar hand om 

dem. Barn från sex månader till fyra år uppvisar rädsla inför den främmande miljön, de förstår att 

något ovanligt ska hända men inte vad. Det ställer höga krav på anestesisjuksköterskans förmåga att 

kommunicera. Preoperativa förberedelser är viktiga och preoperativ medicinering mot oro kan vara 

bra i denna åldersgrupp. Från fyra års ålder förstår barnet lättare det som blir förklarat för dem 

vilket kan underlätta kommunikationen med personalen. I den här åldern blir barnen däremot mer 

oroliga inför separation från föräldrarna. Från sex till 13 år uppvisar barnen oro inför att förlora 

kontrollen i och med anestesin. De kan vara rädda för att dö och oroliga över att vakna under 

ingreppet, så kallad awareness. Barn i skolålder och tonåringar kan uppvisa en tuff fasad men har 

ofta en bakomliggande oro. Hos dessa barn handlar oron mest om rädsla att känna smärta, 

hjälplöshet och känslan av att tappa kontrollen (Halldin & Lindahl, 2011). 

 

Coping 

Enligt Hovind (2005) definierar Lazarus och Folkman (1984) begreppet coping som ”kontinuerligt 

förändrade kognitiva och beteendemässiga försök att klara av specifika yttre eller inre krav som 

upplevs som krävande eller som överstiger ens resurser”. Barn som är mycket oroliga har svårare att 

samarbeta och det är viktigt att stärka barnets förmåga till coping. Copingförmågan hos barn är 

begränsad. För att stärka barns förmåga till coping är det viktigt att det finns bra rutiner och att 
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barnen inte ska behöva vänta i onödan. Barnet kan få medverka för att på så sätt stärka sin 

copingförmåga, det är också viktigt att ge barnet ett bra emotionellt stöd (Hovind, 2005). En 

målsättning inom pediatrisk anestesi är att minimera barnets psykiska och emotionell stress 

(Shields, 2010). 

 

LaMontagne, Hepworth, Cohen och Salisbury (2003) har gjort en studie på tonåringar som ska 

genomgå kirurgi och deras behov till kognitiva beteendeinterventioner preoperativt för att minska 

deras postoperativa oro och smärta. Det visade sig att dessa interventioner var bra och skulle vara 

anpassade till ålder och skräddarsydda för patientens individuella behov, speciellt viktigt var att ta 

hänsyn till nivån av oro. Coping, såsom information, var det som var mest effektivt för att reducera 

oron. Instruktioner om coping ledde till mindre preoperativ oro och smärta hos ungdomar. 

 

Åtgärder för att minska barns oro utanför operationsavdelning 

Preoperativa omvårdnadsåtgärder på vårdavdelning 

Att vara psykiskt förberedd på operationen och anestesin kan hjälpa att reducera oro preoperativt 

(Shields, 2010) Preoperativ information kan minska barns oro (Felder-Puig et al., 2003). Barn ska 

förberedas inför operationen på ett sätt som är anpassat efter dem, annars finns det risk att deras oro 

ökar postoperativt. Genomgång av operationssal, tillfälle att ställa frågor och åldersanpassad 

information är förberedelser som minskar oron (Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens & Vacik, 

2006). Förberedelserna ska helst påbörjas redan innan barnet anländer till sjukhuset och kan ske 

genom att föräldrarna förklarar och går igenom det perioperativa förloppet med sina barn på ett sätt 

som denne förstår (Shields, 2010). Barn som ska genomgå en operation och som fått en informativ 

tecknad bok anpassad efter deras ålder läst för sig hemma uppvisade mindre oro innan och efter 

operationen. Denna studie har dock inte mätt oro hos barn då de varit på operationsavdelningen och 

därför kan slutsatser om barnens oro i direkt anslutning till anestesin inte dras (Felder-Puiga et al., 

2003).  

 

Det finns många åtgärder att vidta på sjukhuset innan barnet anländer till operationssalen för att 

minska dess oro. Exempelvis kan det i förberedelserummet finnas tavlor i barnens höjd, färglada 

gardiner och det kan erbjudas leksaker eller en film under väntetiden så att barnen kan hålla sig 

sysselsatta. Miljöer där barn vistas skall vara anpassade efter dem (Shields, 2010). Det är viktigt att 

avdelningen där barnet befinner sig innan operationen har genomtänkta rutiner och att barnet slipper 

vänta på olika procedurer i onödan (Hovind, 2005). En undersökning av Fortier och medarbetare 

(2009) visade att om barn får välja själva så vill de ha preoperativ information. Den ska innehålla 
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information om själva operationen och anestesin samt om eventuella komplikationer och smärta. 

Preoperativ information, som ett led i att minska oro, kan med fördel ges till både barn och 

föräldrar. De bör få både skriftlig och muntlig information samt få tillfälle att ställa frågor (Hovind, 

2005). Informationen som ingår i det preoperativa samtalet kan bidra till att minska oro och rädsla 

hos patienten. Detta kan leda till att minska tiderna mellan operationerna samt höja kvalitén på 

vården (Miller, Eriksson, Fleisher, Wiener-Kronish & Young, 2010). Oroliga barn visade mindre 

tendens att undvika information och visade stort behov av att få information om smärta. Yngre barn, 

i större utsträckning än tonåringar, ville veta hur den operativa miljön skulle se ut (Fortier et al., 

2009). För att barnet lättare ska kunna skapa sig en bild av vad som ska ske kan de få leka med 

dockor och förfaranden demonstreras på dessa. För barn kan en bildbok eller en film med relevant 

information användas som hjälpmedel (Hovind, 2005). 

 

Premedicinering 

Läkemedel patienten får innan en operation för att exempelvis smärtlindra, minska oro och 

illamående kallas premedicinering. Målet med premedicinering för oroliga barn skall vara att ge en 

ångestdämpande effekt. Den substans som används mest är bensodiazepiner så som Midazolam 

(Nagelhout & Plaus, 2010). Midazolam har visat sig vara ett effektivt preparat för att minska 

preoperativ oro hos barn (Wright et al., 2007). Det finns flera studier som visar att Midazolam är 

den bäst lämpade premedicineringen för detta syfte (Fazi, Jantzen, Rose, Kurth & Watcha, 2001; 

Kain et al., 1999a; Wright et al., 2007; Kain et al., 2007). Midazolam kan även öka barnets 

medgörlighet vid anestesiinduktionen (Proczkowska-Björklund, 2009). Vidare kan det minska de 

negativa effekterna barnen upplever postoperativt genom dess förmåga att ge försämrat minne, så 

kallad amnesi. Om barnet inte kommer ihåg något från induktionen upplever de mindre trauma 

postoperativt (Kain et al., 1999a). För bäst orosdämpande effekt skall Midazolam tas 20 minuter 

innan induktionen, för att ge amnesi räcker det med att Midazolam administreras 10 minuter innan 

induktionen (Kain et al., 2000). Även om Midazolam enligt många studier är effektiv för att lindra 

preoperativ oro så finns också många nackdelar beskrivna i en review av Wright et al., (2007). Till 

exempel kunde negativa beteendestörningar, mardrömmar, ångest, sömnstörning och nedsatt minne 

ses hos barnen postoperativt. Orosdämpande läkemedel kan förlänga uppvakningstiden hos barnet 

vilket i sin tur förlänger bytestiderna mellan operationerna samt utskrivningstiden för barnet 

(Wright et al., 2007).  Också Proczkowska-Björklunds (2009) genomgång av olika studier visar på 

att användandet av Midazolam ökar postoperativa beteendeförändringar, dock fann hon även studier 

som hävdar motsatsen.  
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En studie gjord på svenska barn visade att oddsen att somna orolig eller upprörd var högre då barnet 

varit motvillig vid premedicineringen eller inte hade fått premedicinering alls (Proczkowska- 

Björklund & Svedin, 2004). Midazolam har en bitter smak och detta kan leda till att barnet, om det 

tvingas ta detta, blir mer irriterat och mindre samarbetsvilligt (Proczkowska-Björklund, 2009). 

 

Problemformulering 

Mycket av den preoperativa vården sker på den vårdavdelning där barnet befinner sig innan 

operationen. Här utförs omvårdnadsåtgärder och administrering av premedicinering för att bland 

annat minska oro. Många barn är fortfarande oroliga och rädda då de kommer till den operativa 

avdelningen. Oro kan leda till att barnen medverkar sämre vid anestesiinduktionen samt att det 

postoperativa förloppet förlängs relaterat till olika komplikationer. Därför är det bra att veta vad 

anestesisjuksköterskan kan utföra för omvårdnadsåtgärder för att ytterligare minska barnets oro. Det 

är viktigt att skapa ett kunskapsunderlag för att bedriva evidensbaserad omvårdnad. 

 

Syfte 

Studera effekter av omvårdnadsåtgärder som används för att minska preoperativ oro hos barn. 

 

Frågeställningar 

– Vilka omvårdnadsåtgärder mot preoperativ oro hos barn finns att tillämpa av 

anestesisjuksköterska? 

– Vilka effekter på oro hos barn har dessa omvårdnadsåtgärder? 
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METOD 

Design 

Designen som valdes var en litteraturstudie. Litteraturstudier kan användas för att göra en 

beskrivande bakgrund till en framtida studie samt att se över kunskapsläget inom området (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

 

Sökstrategi 

Urval  

Inklusionskriterier 

Randomiserade kontrollerade studier inkluderades i denna översikt. Aktuella vetenskapliga artiklar 

på området med barn mellan sex månader till 18 år. Barn under sex månader tolererar att bli 

bortlämnade och i mindre grad känner av oro (Halldin & Lindahl, 2011). Studier gjorda mellan 

1995-2013 och skrivna på engelska eller något av de skandinaviska språken. 

 

Exklusionskriterier 

Studier gjorda på barn med någon form av beteendestörning. Studier gjorda med en urvalsgrupp på 

mindre än 50 personer då studier gjorda på för få patienter ger otillräcklig statistisk styrka (Forsberg 

& Wengström, 2013; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Tillvägagångsätt 

Datainsamlingen skedde under januari till april 2013. Artiklar söktes i databaserna Medline/Pubmed 

och Cinahl då det är de bland de databaser som täcker området medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). MESH-termerna ”anxiety”, ”preoperative care”, ”anesthesia” och ”nursing 

care” har använts för sökning i Medline/Pubmed. Sökord som användes vid frisökning var 

"preoperative anxiety" och "children", se Tabell 1. Sökningar i Cinahl med samma sökord som ovan 

samt sökningar med MESH-termen ”nursing care” i Medline/Pubmed gav inga unika träffar, 

således presenteras inte sökningarna från Cinahl i nedanstående tabell. Genomgång av slutligen 

valda artiklarnas referenslista resulterade i att ytterligare artiklar hittades.  

 

Urvalsprocessen skedde genom att först läsa titlarna på de artiklar som kom upp vid sökning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Abstract till studier med titlar som stämmer överens med 

litteraturöversiktens syfte granskades. De artiklar vars abstract överensstämde med syftet valdes ut 

och deras relevans bedömdes sedan med hjälp av SBU:s mall ämnat för detta ändamål (Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2011). Bedömdes studien vara relevant så 
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kvalitetsbedömdes den sedan. Till denna litteraturstudie hittades 20 relevanta artiklar som 

inkluderades. Sökstrategin för detta presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Utfall vid sökning i databaser med valda sökord. 

Databas Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Relevans-

bedömda 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar * 

PubMed/ 

Medline 

(”Anxiety”[Mesh]AND”Preo

perative Care” [Mesh] ) 

76 38 19 14 

PubMed/ 

Medline 

(”Anxiety”[Mesh]AND”Preo

perative Care” [Mesh] AND 

“Anesthesia”[Mesh]) 

35 15 11 1(9) 

PubMed/ 

Medline 

Preoperative anxiety AND 

children 

88 41 26 3(13) 

Sökning i 

referenslis

ta 

 - - - 2 

*artiklarna som presenteras är unika träffar, de inom parantes är hittade från sökningen innan. 

 

Bearbetning och analys  

Om artiklarna inte skulle kvalitetsbedömas i en litteraturstudie är risken stor att felaktiga slutsatser 

dras (Forsberg & Wengström, 2013). Studierna till denna litteraturöversikt granskades noggrant, 

flera gånger för att identifiera olika omvårdnadsåtgärder samt för att bedöma kvalitén av studien. 

För kvalitetsgranskning av randomiserade kontrollerade studier användes SBUS:s "Mall för 

kvalitetsgranskning av randomiserade studier". Syftet med dessa mallar är att ge ett underlag för att 

bedöma risken för snedvridna resultat så kallat bias. Mallarna tar upp ett antal frågor för att kunna 

bedöma tillförlitligheten av studien. SBU ger inga direktiv för att räkna samman poäng av svaren. 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är det upp till granskarna att klassificera studierna. 

Varje svar för denna studies uppfyllda krav fick motsvara en poäng. Den sammanlagda 

poängsumman räknades sedan om till procent där studier under 60% har låg kvalité, 60-80% har 

medelhög kvalitét och 80-100% har hög kvalitet. Publikationernas omvårdnadsåtgärder delades 

sedan in i olika kategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd från etiska rådet behöver inte sökas då detta är en litteraturstudie som är grundad på 

publicerade artiklar. Däremot är de artiklar som är presenterade i litteraturöversikten granskade av 
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etisk kommitté eller så har forskarna tydligt presenterat sina etiska överväganden. Objektivitet 

eftersträvas och alla artiklars resultat presenteras oavsett vad de kommit fram till. Detta i linje med 

vad Forsberg och Wengström (2013) presenterat då det gäller etiska aspekter. 
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RESULTAT 

Sammanlagt har 20 studier inkluderats i resultatet. Det är randomiserade kontrollerade studier och 

dessa presenteras i Bilaga 1. De flesta av dessa studier var gjorda på friska barn, American Society 

of Anesthesiologists (ASA) klass I-II. Åldrarna på barnen i de olika studierna varierar från ett till 

tolv år. Prematura barn samt barn med kroniska sjukdomar eller någon typ av utvecklingsstörning 

var exkluderade från nästan alla studier. Studierna hade barns preoperativa oro som utfall och har 

studerat detta i samband med interventionerna. De flesta studier som presenteras i resultatet har 

använt sig av Yale Preoperative Anxiety Scale eller en modifierad version av denna, för att mäta 

barnens oro. Det är ett mätinstrument som via observation mäter barnens oro via fem olika 

kategorier; aktivitet, känslomässig expressivitet, grad av upphetsning, barnens röst och hur de 

använder sig av sina föräldrar. Oron mäts vid flera olika tillfällen såsom i förberedelserummet och 

vid induktionen. Några studier har använt sig av andra metoder, bland annat The Chinese Version 

of the State Anxiety Scale. Den bedömer barnens oro med hjälp av att studera deras uppträdande 

och sedan poängsätta det. Totalt användes fyra olika skalor i de 20 inkluderade studierna. I fyra av 

studierna var observatörerna blindade men inte studiedeltagarna. Blindning var dock inte alltid 

möjligt då flera av interventionerna var synliga för både studiedeltagarna samt forskarna som 

observerade barnen. De granskade studierna är kategoriserade i tre huvudkategorier med 

underkategorier, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Resultat uppdelat i kategorier samt underkategorier 

Frågeställning Kategori Underkategori (n=20) 

 

 

 

Omvårdnadsåtgärder och effekter av 

dessa för att lindra preoperativ oro 

 

Preoperativa åtgärder 

Preoperativa förberedelser (6) 

 

Lekterapi (3) 

 

Metoder för distraktion 

Distraktion (6) 

Föräldrars närvaro (3) 

 

Barnanpassad miljö på 

operationsavdelning 

 

Preoperativt lekrum (1) 

Minskat stimuli på operationssal (1) 

 

 

Studiernas kvalité 

Av studierna som kvalitétsgranskades var det 14 som var av medelgod kvalité. De övriga sex 

studierna höll hög kvalité. De vanligaste bristerna var att bortfallet var dåligt presenterat eller inte 

presenterat alls. I de studier där bortfallet var presenterat utgjorde det runt 10 procent av 

studiegruppen och kunde därför accepteras. Samtliga studier var randomiserade kontrollerade 

studier vilket gjorde att de fick ett högt bevisvärde. Randomiseringen i alla studier var väl 

presenterad och gjord på ett bra sätt och grupperna i studierna var jämförbara. Även om deltagarna 

och observatörerna inte alltid var blinda så var de som analyserade resultaten ofta det. Vidare hade 

studierna ett högt antal deltagare från 61 till 387 barn.  

 

Preoperativa åtgärder 

Preoperativa förberedelser 

Sex studier studerade effekten på oro av preoperativa förberedelser. Tre av dessa ledde till minskad 

oro hos barnen i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen medan en studie inte såg 

någon minskad oro alls. Två studier visade inga positiva effekter på oro men såg att barnen 

samarbetade bättre vid induktionen.  
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De fanns olika typer av preoperativa förberedelser ämnade att minska barns oro inför en operation. 

Dessa gick ut på att på olika sätt undervisa barnen om operationen och om den perioperativa 

perioden inklusive anestesin. Två studier kunde konstatera att barn som genomgått ett längre 

preoperativt förberedelseprogram hade minskad oro i förberedelserummet (Kain et al., 1998a; Kain 

et al., 2007). Ett av dessa program visade sig även ha positiv effekt på oro vid anestesiinduktionen 

(Kain et al., 2007). Dessa program sträckte sig från tio dagar innan kirurgin till själva 

anestesiinduktionen. De gick ut på att ge utökad information, låta barnen bekanta sig med 

anestesiutrustning samt distraktioner på operationsdagen. Som distraktion fick barnen till exempel 

leksaker att leka med i förberedelserummet. I en av studierna besökte barnen även operationssalen 

preoperativt. Förutom det fick de även se en informativ film samt genomgå en 30 minuter lång 

förberedelse innan operationen. Där fick barnen se och, om de ville, delta i ett rollspel som utförde 

anestesi på en docka (Kain et al., 1998a).  

 

I de övriga fyra studierna hade kortare preoperativa förberedelser studerats. Tre av dessa såg inte 

någon minskad oro hos barnen i förberedelserummet (Hee, Lim, Tan, Bao & Loh, 2012; Margolis et 

al., 1998; Fincher, Shaw & Ramelet 2011). Den fjärde studien mätte inte barnens oro i 

förberedelserummet (Campbell, Hosey & McHugh, 2005 ). Hee et al., (2012) kunde konstatera att 

barnen uppvisade mindre oro vid induktion på mask men inte med intravenös anestesi. Dessa barn 

fick preoperativ information om operationsförloppet och fick se bilder av operationssalen och dess 

utrustning. Barn som fick ta del av ett interaktivt dataspel i väntrummet eller som fått läsa en 

åldersanpassad, informativ bok var mer villiga att samarbeta under induktionen. Dessa barn visade 

dock ingen minskad oro under tiden (Campbell et al., 2005; Margolis et al., 1998). Fincher et al., 

(2011) kommer i sin studie fram till att de preoperativa program de studerat inte minskade barnens 

oro alls. Det gick ut på att barnen fått se en förberedande film samt gå en rundtur på 

operationsavdelningen.  

 

Barn som deltagit i ett preoperativt program krävde mindre smärtlindring under operationen och var 

även lugnare vid ankomst till den postoperativa avdelningen (Kain et al., 2007). Dessutom var 

barnens upplevelse av smärta lägre (Fincher et al., 2012). Barn samarbetade bättre och visade 

mindre negativa beteenden postoperativt om de erhållit preoperativa förberedelser (Campbell et al., 

2005). Har de inte fått det visade de mer aggressivitet (Margolis et al., 1998). Tiden till utskrivning 

blev kortare hos de barn som genomgått ett förberedelseprogram (Kain et al., 2007). Två veckor 

efter utskrivning fanns inte längre någon effekt av förberedelseprogrammen när det gäller barns 

beteende (Kain et al., 1998a; Fincher et al., 2012).  
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Lekterapi 

Tre studier har undersökt effekten av lekterapi preoperativt. Alla dessa kommer fram till att barns 

oro minskade av denna intervention.  

 

I detta avseende innebär lekterapi att barnen får gå en rundvisning på operationsavdelningen, se 

operationssalen och den postoperativa avdelningen. Detta kan ske samma dag som och upp till en 

vecka innan operationen. På rundturen får barnen information om och blir visade utrustning som 

används vid den kommande anestesin. Barnen blir även demonstrerade hur sövningen går till på en 

docka. Efter demonstrationen uppmuntras barnen att själva prova och leka med utrustningen. Till 

exempel kan barnen få prova att sätta masken över ansiktet på sig själva samt sätta på EKG-

elektroder, blodtrycksmanschett och pulsoximeter på dockan. Den terapeutiska leken sker i mindre 

grupper och är åldersanpassad. Barnen får även tillfälle att ställa frågor och få svar på dessa 

(Vaezzadeh et al., 2011; Li, 2007; Li, Lopez & Lee, 2007).  

 

Det har visat sig att lekterapi minskade barns preoperativa oro genom att de själva får medverka 

vilket gjorde att de fick en känsla av ha kontroll över situationen (Vaezzadeh et al., 2011). 

Dessutom uppvisade barnen mindre oro, lägre blodtryck och puls samt mindre negativa känslor vid 

anestesiinduktionen (Li et al., 2007; Li, 2007).  

 

De barn som genomgått lekterapi uppvisade mindre oro i det postoperativa förloppet (Li, 2007). 

Däremot hade det ingen effekt på postoperativ smärta (Li et al., 2007; Li, 2007). 

 

 Metoder för distraktion 

Distraktion 

Sex studier studerade effekten av metoder för att distrahera barn preoperativt och under 

anestesiinduktionen. Tre av dessa kom fram till att distraktion minskade barnens oro i 

förberedelserummet och under induktionen. En studie visade minskad oro endast i 

förberedelserummet och en annan endast vid induktionen. En studie kunde inte visa några positiva 

effekter på oro. 

 

Två studier har undersökt effekten av clowners närvaro innan och under anestesin. Dessa ska då 

bland annat distrahera barnen under induktionen. En studie av Golan och medarbetare (2009) visade 

att närvaro av clowner minskade oron hos barn i förberedelserummet och att detta håller sig kvar då 
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barnen kommer in i operationssalen. Denna effekt försvinner då anestesin ska induceras. En annan 

studie (Vagnoli, Caprilli & Messeri, 2010) visar på samma effekt i förberedelserummet men där var 

oron även mindre under induktionen. Det fanns ingen skillnad på interventionen mellan de två 

studierna. I både studierna var det två clowner som närvarade från den vårdavdelning barnen varit 

inskrivna på innan operationen till det att barnet somnat på operationsbordet. Alla barnen hade med 

sig sina föräldrar under hela förloppet. I studien gjord av Vagnoli et al., (2010) var barnen något 

äldre, fem till tolv år, jämfört med studien gjord av Golan et al., (2009) där barnen var tre till åtta år.  

 

Det finns andra distraktioner som minskade barnens oro i förberedelserummet. Barn som på förhand 

hade valt ut och tagit med sig sin favoritleksak att ha med i förberedelserummet uppvisade mindre 

oro här (Lee et al., 2012). Samma studie visar att barn som tittat på film på en bärbar dator under 

hela det preoperativa förloppet var mindre oroliga, både i förberedelserummet och under 

induktionen. Hos dessa barn minskade oron från förberedelserummet till operationssalen. 

Musikterapi i form av tonsatt information samt sång- och instrumentlek i förberedelserummet 

visade sig minska barns oro. Detta då de gav dem en känsla av att ha kontroll när de till exempel 

fick välja låtar eller vilka instrument de skulle spela (Kain et al, 2004). Detta var dock inte 

signifikant. Det visade sig ha betydelse av vilken terapeut barnet fått genomgå musikleken med då 

alla barn som träffat en specifik terapeut uppvisade mindre oro. Distraktion med tv-spel minskade 

barns preoperativa oro (Patel et al., 2006). Interventionen gick ut på att barnen preoperativt fick 

spela ett handhållet tv-spel och uppvisade då en minskad oro. Under induktionen får barnen 

fortsätta spela spelet och även här upplevde de mindre oro. 

  

Av studier som undersökt distraktionsmetoder var det endast Mifflin och medarbetare (2012) som 

utfört interventionen bara inne på operationssal. Barnen som deltog i denna studie fick välja ett 

filmklipp som de sedan fick se på hemma, detta för att skapa en relation till klippet i en trygg miljö. 

Samma klipp spelades sedan upp på en skärm inne på operationsalen under induktionen. Barnen 

uppvisade mindre ökning av oron från förberedelserum till induktionen samt mindre oro under 

induktionen. 

 

Föräldrars närvaro 

Tre studier har undersökt effekten på barns oro vid föräldrars närvaro. Ingen av studierna visade på 

minskad oro hos barnen. 
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I de studier som undersökt effekten föräldrars närvaro visade de sig att detta inte minskade barnens 

oro vid anestesiinduktionen (Wright, Stewart & Finley, 2010; Kain et al., 2003). Oron minskade 

inte heller hos de barn som hade föräldrarna med i förberedelserummet. Däremot samarbetade de 

barn som hade sina föräldrar med under induktionen bättre (Kain, Mayes, Wang, Caramico & 

Hofstadter, 1998b).  

 

En annan studie har jämfört föräldrars närvaro med barn som får premedicinering och barn som får 

vara med en clown. Även interventionsgrupperna hade sina föräldrar med. Denna studie visade att 

barn som endast fått ha sina föräldrar med sig och de barn som fått premedicinering var mer oroliga 

än barn som både hade sina föräldrar med sig och en clown (Vagnoli et al., 2010).  

 

Det fanns ingen skillnad i illamående och kräkningar eller negativt beteende i det postoperativa 

förloppet mellan barnen som hade haft sina föräldrar närvarande vid induktion eller de som inte haft 

det.  Det fanns heller ingen skillnad på negativa beteendeförändringar två veckor efter operationen 

(Kain et al., 1998b). 

 

Barnanpassad miljö på operationsavdelning 

Preoperativt lekrum 

En studie gjord av Hosseinpour och Memarzadeh (2010) har undersökt effekten på barnens oro då 

de fick vänta på sin operation i ett lekrum istället för i ett vanligt väntrum. Detta rum var i 

anslutning till operationssalen och operationsavdelningen. I lekrummet fanns färgglada leksaker för 

barn i olika åldrar och en TV som visade animerade filmer. Lekrummet var separerat från det 

vanliga väntrummet. Det visade sig ha positiv effekt på barns oro. Barnen som fick leka i 

lekrummet uppvisade mindre oro, var mer aktiva genom att de ställde mer frågor, kommenterade 

saker och var mindre ledsna. De var också mer alerta och tittade sig omkring samt uppvisade ett 

lämpligt åldersanpassat beteende och var inte lika beroende av sina föräldrar. 

 

Minskat stimuli på operationssal 

I en studie gjord av Kain, Wang, Mayes, Krivutza och Teague (2001) studerades effekten av ett 

minskat stimuli på operationssal då barn ska sövas. Interventionen innebar dämpad belysning på sal, 

endast en anestesipersonal var i närheten av barnet under induktionen och apparatlarm var satt på 

lägre ljudnivåer än vanligt. Operationspersonalen var inte tillåtna att duka eller förbereda innan 

barnet hade somnat. Hela tiden spelades Bach på låg volym i bakgrunden. Inga barn hade sina 

föräldrar med. I förberedelserummet och vid separation från föräldrarna, innan barnen skulle gå in 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mayes%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9822003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mayes%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9822003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Caramico%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9822003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Caramico%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9822003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hofstadter%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9822003
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på operationssalen, var de ingen skillnad i nivåer av oro hos barnen från de olika 

undersökningsgrupperna. När barnen kommit in på operationssalen minskade oron hos de barn som 

utsattes för mindre stimuli medan kontrollgruppens oro ökade. På de salar där barnen från 

kontrollgrupperna opererades hade inga ändringar i operationsmiljön skett. Båda grupperna visade 

sedan en ökning av oron vid själva induktionen, men oron var fortfarande lägre hos barnen i 

interventionsgruppen. De var dessutom mer samarbetsvilliga strax innan samt under 

anestesiinduktionen. Postoperativt var det ingen skillnad mellan grupperna i beteende eller grad av 

illamående. 



18 

 

DISKUSSION 

Denna litteraturöversikt har visat att det finns flera omvårdnadsåtgärder som kan vara till hjälp för 

att minska barns preoperativa oro och negativa beteenden samt förbättra deras förmåga till att 

samarbeta i samband med en operation. Dessa inkluderar preoperativa åtgärder, lekterapi samt 

ändrad miljö på operationsavdelningen. Miljön ändrades till mer barnanpassade utrymmen samt 

minskat stimuli på operationssal. Det innefattar också olika typer av distraktioner så som att barnen 

fick spela tv-spel, se på filmklipp alternativt film, närvaro av clowner eller ha sin favoritleksak med 

i samband med anestesi. Barnen som blivit mindre oroliga efter att de genomgått ett preoperativt 

program krävde mindre smärtlindring postoperativt samt hade kortare tid till utskrivning. Hade de 

fått ta del av ett interaktivt dataprogram preoperativt var de även mer samarbetsvilliga och 

uppvisade mindre negativa beteenden postoperativt. Föräldrars närvaro har ingen effekt på barnens 

oro varken preoperativt, vid induktionen eller postoperativt. Däremot har man sett att barnen som 

har sina föräldrar med blir mer samarbetsvilliga. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien har gjorts i syfte att hitta omvårdnadsåtgärder och studera effekter av dessa för att 

lindra preoperativ oro. Resultatet kommer att diskuteras efter de kategorier de presenterats under i 

resultatdelen. 

 

Preoperativa åtgärder  

Barn som lider av oro kan få ett svängande blodtryck, ojämn puls och kräva högre doser av 

läkemedel under anestesin (Halldin & Lindahl, 2011). Vårt resultat visar att barn som genomgått 

lekterapi påverkas positivt på det sättet att de både fick lägre puls och blodtryck (Li et al., 2007; Li, 

2007). Detta skulle då kunna resultera i att de kräver mindre läkemedel under anestesin, men det 

undersöktes inte i samband med denna studie. Kain et al., (2007) studerade dock detta då barn fick 

genomgå preoperativa förberedelseprogram och fann att de som gjort det krävde mindre 

smärtlindring under operationen (Kain et al., 2007). 

 

Barn som är oroliga medverkar sämre vid anestesiinduktionen (Proczkowska-Björklund, 2009). 

Detta kan de bidra till att induktionstiden förlängs (Kain et al., 1996). Flera av de interventioner 

som studerats visade sig öka barns samarbetsvilja vid induktionen. Att få ta del av ett interaktivt 

dataspel i väntrummet eller få läsa en preoperativ förberedelsebok gjorde barnen mer 

samarbetsvilliga under induktionen (Campbell, Hosey & McHugh, 2005; Margolis et al., 1998). 

 



19 

 

Den oro barnen uppvisar preoperativt kan bero på olika saker. Bland annat ovisshet kring anestesin 

(Kain et al., 2004). Enligt Felder-Puiga et al., (2003) minskar barns oro av preoperativ information. 

Detta styrks i två av de studier som granskats. De barn som fått utökad information i samband med 

ett preoperativt förberedelseprogram uppvisade mindre oro i förberedelserummet och även vid 

anestesiinduktionen (Kain et al., 2007; Kain et al., 1998a). De övriga fyra studierna som undersökt 

information preoperativt kunde inte påvisa någon minskad oro hos barnen i samband med 

interventionerna (Hee et al., 2012; Margolis et al., 1998; Campbell et al., 2005; Fincher et al., 

2012). 

 

De förberedande åtgärderna ska gärna påbörjas redan innan barnet anlänt till sjukhuset. För att 

minska barns oro ska de förberedas inför en operation på ett sätt som är anpassat efter dem och 

informationen ska vara åldersanpassad. Barnen ska även få tillfälle att ställa frågor och besöka en 

operationssal preoperativt (Brewer et al., 2006). Yngre barn vill gärna se hur operationsmiljön ser ut 

(Fortier et al., 2009).  En studie gjord av Felder-Puiga (2003) såg att barn som fått en informativ 

tecknad bok läst för sig hemma uppvisade mindre oro kvällen innan och efter operationen. I denna 

studie mätte mammorna barnens oro kvällen före och kvällen efter operationen. Barnens oro är inte 

mätt då de vistades på operationsavdelningen. Resultatet av denna litteraturstudie visar att 

preoperativa förberedelser minskar barns oro under det perioperativa förloppet. Barnen fick besöka 

operationssal och där se anestesiutrustningen och leka med den samt fick chans att ställa frågor 

(Kain et al., 1998a; Vaezzadeh et al., 2011; Li et al., 2007; Li, 2007). I vissa studier var barnen 

indelade i mindre grupper med jämnåriga barn så att informationen skulle bli åldersanpassad (Li et 

al., 2007; Li 2007). I de studier där barnen inte fick besöka operationssal preoperativt fick de ta del 

av andra förberedande interventioner så som att bekanta sig med anestesiutrustning utanför 

operationssalen (Kain et al., 2007; Hee et al., 2012). Tvärtemot vad Felder-Puiga sett i sin studie så 

fann vi att de barn som fått läsa en förberedande informativ bok, som var åldersanpassad, inte 

uppvisade någon minskad oro (Margolis et al., 1998). Dessa två studier har dock mätt oro vid olika 

tillfällen.  

 

Barn som varit oroliga preoperativt har mer ont postoperativt och det tar längre tid för dem att 

återhämta sig från den smärta de upplever (Kain et al., 2006). Barnen kan även uppvisa mer 

aggressivitet i det postoperativa förloppet (Kain et al., 2004; Kain et al., 1999b). Barn som blivit 

förberedda på operationen genom ett preoperativt program upplever mindre smärta postoperativt 

(Fincher et al., 2012). De uppvisar även mindre aggressivitet och samarbetar bättre (Margolis et al., 

1998; Campbell et al., 2005). 
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Metoder för distraktion 

I en studie gjord av Wright et al., (2007) visade det sig att de flesta föräldrarna ansåg att det var en 

fördel för barnet om de var med under induktionen. Barn uppvisar bland annat oro i samband med 

separation från föräldrarna innan en operation (Kain et al., 2004). Detta stämmer med vårt resultat 

då barn som hade sina föräldrar närvarade visade mindre oro vid den tidpunkten då barnen i 

kontrollgruppen skiljdes från sina föräldrar. Vidare upptäcktes i resultatet av denna studie att 

föräldrars närvaro inte visade någon effekt på barnens oro i förberedelserummet, under 

anestesiinduktion eller postoperativt (Wright et al., 2010; Kain et al., 2003; Kain et al., 1998b). 

Däremot har föräldrars närvaro visat sig göra barnen mer samarbetsvilliga under induktionen (Kain 

et al., 2001; Kain et al., 1998b). 

 

Barn kan erbjudas distraktion i form av leksaker eller film (Shields, 2010). Båda dessa saker visade 

sig ha effekt på barnens oro i förberedelserummet (Lee et al., 2012). Att få se på film gav även 

effekt under induktionen. Patel et al., (2006) har sett samma effekt på oro då barnen fått spela tv-

spel och Mifflin et al., (2012) har sett att barn som sett på filmklipp under själva induktionen var 

mindre oroliga. Det är många barn som ska genomgå en operation som till någon grad uppvisar oro 

i förberedelserummet eller under induktionen (Kain et al., 2004). Närvaro av clowner perioperativt 

har visat sig minska barnens oro på dessa ställen (Golan et al., 2009; Vagnoli et al., 2010).  

 

Äldre barn är mer rädda för att tappa kontrollen i samband med en anestesi än yngre barn och det är 

bland annat det som orsakar deras preoperativa oro (Halldin & Lindahl, 2011). Om deras förmåga 

till coping stärks så leder det till mindre oro och smärta (LaMontagne et al., 2003). Detta görs bland 

annat genom att låta barnet medverka i sin vård (Hovind, 2005). Det som har visat sig stärka barns 

förmåga till coping är att få läsa en informativ bok, att ta del av ett interaktivt dataspel eller 

föräldrars närvaro vid induktionen (Margolis et al., 1998; Campbell et al., 2005; Kain et al., 1998b). 

Dessa studier är gjorda på barn mellan två till tio år. 

 

Barnanpassad miljö på operationsavdelning 

Enligt Shields (2010) kan miljön ha inverkan på barns oro och miljöer där barn vistas skall vara 

anpassade efter dem. I resultatet visade det sig att ett lekrum att vänta i på operationssavdelningen 

minskade barnens oro (Hosseinpour & Memarzadeh, 2010). Dessa barn var även mer alerta och 

mindre ledsna. Vidare kan miljön påverkas på så sätt att de stimuli barnets utsätts för reduceras på 

operationssalen. Även detta gjorde barnen mindre oroliga och de var mer samarbetsvilliga under 

induktionen (Kain et al., 2001). 
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Sammanfattande resultatdiskussion  

De flesta resultaten är baserade på enstaka studier för varje intervention vilket tyder på att det skulle 

behövas mer forskning inom området.  Däremot var flera av dessa studier gjorda på ett stort antal 

barn vilket ändå gör att någon typ av slutsats kan dras.  

 

Många av interventionerna som är studerade är gjorda av en annan personalkategori än 

anestesisjuksköterskor men vi anser ändå att det går att utföra av dem då de flesta interventionerna 

inte kräver någon vidare utbildning. Endast studierna där musikterapi och clowners närvaro 

undersöktes utfördes av specialister. Då clowninterventionen visade sig ha god effekt skulle det 

kunna göras en version av denna som anestesisjuksköterskor kan utföra. Musikterapin hade ingen 

effekt på barnens oro och bör således inte användas i klinisk verksamhet utan vidare studier. 

 

Det kan vara bra att hitta en åtgärd som lindrar barns oro både innan de anländer till operationssalen 

och under själva induktionen. Flera av de studier som granskats har funnit positiva resultat antingen 

innan eller under induktionen men inte vid båda tillfällena. De interventioner som visade sig ha 

effekt både i förberedelserummet samt vid anestesiinduktionen var att titta på tecknad film, spela tv-

spel och ha clowner närvarande.  Det är alla olika typer av distraktionsmetoder och är tvärtemot vad 

Hovind (2005) hävdar om att låta barnen medverka för att stärka deras förmåga till coping. Åtgärder 

som minskar barnens oro och det som ökar deras förmåga till att samarbeta bör kombineras för att 

uppnå bästa effekt. Det är bra om de preoperativa åtgärder som vidtas även har effekt postoperativt. 

 

Olika interventioner har studerat barn i olika åldergrupper. Det är därför svårt att dra en slutsats för 

något som gäller alla åldrar. Barn uppvisar oro och är oroliga för olika saker beroende på vilken 

ålder de är i (Halldin & Lindahl, 2011). Men ingen av våra studier har studerat oro på barn över 12 

år. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är gjord för att se över och sammanställande studier som finns på området. 

Efter en sökning på det valda området upptäcktes att det fanns många aktuella studier och därför 

begränsades sökningen till randomiserade kontrollerade studier då dessa har högst evidens. Av 56 

studier ansågs 20 vara av relevans för denna litteraturöversikt. Samtliga 20 studier i 

litteraturöversikten är RCT vilket styrker vårt resultat. Studier med färre än 50 deltagare valdes bort 

då det var svårt att dra slutsatser på så litet underlag. Studier gjorda på för få patienter ger 

otillräcklig statistisk styrka (Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  
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Sökningar i databasen Cinahl gjordes med bland annat Mesh-termer från sökningar gjorda i 

PubMed. Cinahl har andra indexord och det kan vara så att träffar i sökningen missades på grund av 

detta. Studien med minst undersökningsgrupp var Wrights et al., (2010) med 61 deltagare och de 

har inte funnit några signifikanta resultat. Studien med flest antal deltagare var Kain et al., (2007) 

med 387 deltagare. Studierna håller medelhög till hög kvalité, främst på grund av att urvalet är 

randomiserat och metoderna väl presenterade i samtliga studier. Flera av studierna har dock inte 

presenterat bortfall, vilket gör det svårt att veta om det inte fanns något eller om det inte 

presenterats. Studierna var skrivna på engelska, vilket var ett kriterium för att de skulle kunna läsas. 

De är utförda i olika länder, främst i Nordamerika där 13 studier är gjorda. Detta gör att studiernas 

resultat anses vara överförbara till svensk sjukvård då standardaden på vården i länderna är 

likvärdig. 

 

Studiernas inklusions- och exklusionskriterier är presenterade i artikelmatrisen, se Bilaga 1. Sexton 

studier hade elektiv kirurgi som inklusionskriterium. Dessutom hade en studie akuta operationer 

som exklusionskriterium vilket innebar att 17 av 20 studier gjordes på endast elektiv kirurgi. Detta 

gör det svårt att dra några slutsaser på barn som ska opereras akut. En akut operation kan dessutom i 

sig leda till ökad oro och rädsla och kan försvåra för patienten att ta till sig information (Hovind, 

2005). Alla hade åldersbegränsningar på sina studier vilka varierade beroende på vilken 

intervention som skulle studeras. Barnen i studierna var mellan ett till 12 år. Tonåringar har visat sig 

vara oroliga över andra saker än yngre barn och deras oro tar sig uttryck på andra sätt. Men då inga 

av de studier som granskats är gjorda på barn över 12 år kan inga slutsaser dras om äldre barn. Tolv 

studier hade ASA klass I-II som inklusionskriterium. Som exklusionskriterium hade 13 studier 

kroniska sjukdomar och 15 studier hade utvecklingsstörning. Både kroniska sjukdomar och 

utvecklingsstörning kan kan ge ASA klass III-IV. Dessa ASA-klasser innebär att barnet har en 

sjukdom som ger en funktionell inskränkning eller en mycket svår systemsjukdom (Hovind, 2005). 

Detta gör att de flesta studier är gjorda på friska barn och slutsaser inte går att göra på barn som är 

kronisk sjuka. Sex studier exkluderade barn med någon typ av medicinsk pågående behandling och 

sex studier exkluderade barn som är födda för tidigt. Barn som hade tidigare erfarenhet av operation 

och anestesi exkluderades i 12 av studierna. Har barn fått en negativ upplevelse av anestesin kan de 

påverkas negativt av detta i framtiden med ökad oro (Halldin & Lindahl, 2011). Det kan också leda 

till en risk att barnen kommer att lida av preoperativ oro i framtiden om barnet skulle behöva 

genomgå ett nytt ingrepp (McCann et al., 2001). Detta kan ha påverkat resultatet i de studierna, där 

det kan ha blivit så att barn som är predisponerade för oro i och med att de genomgått anestesier 
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tidigare valts bort. I studien där musikterapins effekt undersöktes var barn som hade 

hörselnedsättning exkluderade av förklarliga skäl.  

 

Studierna i litteraturöversikten har använt olika skalor att mäta barnens oro med. ”The preoperative 

anxiety scale” har använts i flera studier, denna mätskala har dock utvecklats under de 15 år mellan 

vilka studierna är gjorda. Några studier har använt andra skalor till exempel ”The chinese version of 

the state anxiety scale”. Det är därför svårt att jämföra studierna med varandra. 

 

Kvalitetsbedömningen gjordes med hjälp av SBU:s mall för detta ändamål. Detta gjordes genom att 

vi läste artiklarna var och en för sig, så varje artikel granskades minst två gånger. Därefter fick varje 

för oss positivt svar i mallen representera en poäng som sedan räknades ihop i procent. Bortfall var 

dåligt presenterat i flera av studierna men är ändå graderade högt bland annat på grund av utförligt 

presenterad metod och randomisering samt jämförbara grupper. I de studier där bortfallet var 

presenterat utgjorde det en så liten del av deltagarna att det ändå kunde accepteras. Trippel- och 

dubbelblindning var svårt då interventionerna var synliga för deltagarna och ibland för 

observatörerna, men de som utvärderade resultaten var blinda för interventionen. Det är svårt med 

avvägningar då vi saknar erarenhet av att göra liknande studier vilket försvårar vår förmåga att sätta 

poäng på studierna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

De valda studierna presenterade etiska överväganden som hade gjorts. Samtliga studier var 

godkända av etisk kommitté samt hade föräldrarnas medgivande.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie visar att det finns flertalet omvårdnadssåtgärder att tillämpa för att 

minska barns oro i samband med en operation. Åtgärdena är ofta enkla metoder som går att utföra 

av anestesisjuksköterskan som en del i dennes arbete. En kombination av åtgärder som minskar 

barnens oro, innan och under induktionen, åtgärder som stärker deras copingförmåga samt åtgärder 

som ger effekt postoperativt skulle vara att föredra. Att ge god information innan operationen med 

besök på operationssal minskar barnens oro pre-, intra- och postoperativt. Det minskar även barnens 

läkemedelskonsumtion och tid till utskrivning. I förberedelserummet och under induktionen kan 

barnen få någon form av distraktion, förslagsvis se på film eller spela tv-spel då det är effektivt mot 

barns oro. Då föräldrar oftast är med vid sövningar idag och studier har visat att det ökar barnens 

copingförmåga, är det bra att fortsätta med detta. 
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Slutsats 

Detta är en litteraturstudie gjord för att se över kunskapsläget på området. Det är viktigt att veta 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas för att minska oro hos barn. Denna studie visar på att 

det finns ett flertal sådana att omsätta i praktiken i den sjukvård som bedrivs idag och att dessa 

skulle kunna utföras av en anestesisjuksköterska. Det behövs mer forskning på området då många 

av interventionerna endast är studerade en gång samt för att finna en åtgärd som har effekt under 

hela det perioperativa förloppet. 
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BILAGA 1. 
Arikelmatris 
Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitét* 

Campbell et 

al., (2005) 

UK 

Facilitating coping 

behavior in children prior 

to dental general 

anesthesia: a randomized 

controlled trial. 

Studera effekten på 

barns preoperativa oro 

när de genomgått ett 

av två preoperativa 

förberedelseprogram. 

Datainsamlingsmetod: 

observationer, 

självskattning. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Child 

Dental anxiety Scale 

 

Intervention: 

Förberedande 

interaktivt 

dataprogram och 

tecknad film. 

Inklusionskriterier: barn 3-10 år som 

ska genomgå ett tandingrepp med 

generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: tidigare erfarenhet 

av anestesi. 

 

Bortfall: 7 

 

Deltagare: 198 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Dataprogram: 63 

Interventionsgrupp/Tecknad film: 63 

Kontrollgrupp: 66 

 

Det förberedande 

dataprogrammet gav 

ingen effekt på barns 

oro men gjorde att 

barnen blev mer 

sammarbetsvilliga 

under induktionen. 

Medelgod 

Fincher et 

al., (2012) 

Australien 

The effectiveness of a 

standardised preoperative 

preparation in reducing 

child and parent anxiety: a 

single-blind randomised 

controlled trial. 

Studera effekten på 

barns oro när de 

genomgått ett 

preoperativt 

förberedelseprogram. 

Datainsamlingsmetod: 

självskattning, 

observation , 

frågeformulär. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale. 

 

Intervention: 

preoperativt program 

med rundtur på 

operationssal och 

utökad information. 

Inklusionskriterier: barn 3- 12 år som 

ej opererats nyligen. 

 

Exklusionskriterier: barn med någon 

kronisk sjukdom. 

 

Bortfall: 6 

 

Deltagare: 73 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Preoperativt 

program: 37 

Kontrollgrupp: 36 

Det preoperativa 

förberedelseprogramm

et hade ingen effekt på 

barns oro. Däremot såg 

man att de hade 

minskad smärta 

postoperativt.  

Hög 

Golan et al.,  

(2009) USA 

Clowns for the prevention 

of preoperative anxiety 

in children: a randomized 

Studera effekten på 

preoperativ oro hos 

barn då clowner är 

Datainsamlingsmetod: 

självskattning, 

observation. 

Inklusionskriterier: barn 3-8 år, ASA 

klass I-II som ska genomgå elektiv 

kirurgi. 

Clownerna visade 

minskabarns oro i 

förberedelserummet 

Medelgod 
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controlled trial. närvarande. Skala att mäta oro 

med: Modified Yale 

Preoperative Anxiety 

Scale  
 

Intervention: ha två 

clowner närvarande 

som distraktion innan 

och under 

anestesiinduktionen.  

 

Exklusionskriterier: barn med tidigare 

erfarenhet av anestesi, barn med 

kroniska sjukdomar, prematura barn 

samt barn med någon typ av 

utvecklingsstörning, betydande hörsel- 

eller syn nedsättning. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 65 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Clown:21 

Interventionsgrupp/Premedicinering:2

2 

Kontrollgrupp:22 

 

men inte vid 

induktionen. 

Hee et al., 

(2012) 

Singapore 

Effect of preoperative 

education on behaviour of 

children during induction 

of anaesthesia: a 

randomised clinical trial of 

efficacy. 

Studera effekten på 

barns oro när de 

genomgått ett 

preoperativt 

förberedelseprogram. 

Datainsamlingsmetod: 

självskattning. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale. 

 

Intervention: 

preoperativt program 

med utökad 

information på 

operationsdagen med 

bla. bildvisning. 

 

Inklusionskriterier: barn 6-10 år, ASA 

I-II som ska genomgå dagkirurgi. 

 

Exklusionskriterier: barn med någon 

typ av  utvecklingsstörning/autism, 

barn som tidigare genomgått narkos, 

barn som inte hade föräldrar med eller 

som fått premedicinering. 

 

Bortfall: 29  

 

Deltagare: 100 

 

Grupper:  

Interventionsgrupp/Förberedelseprogr

am: 50 

Kontrollgrupp: 50 

 

Det preoperativa 

förberedelseprogramm

et hade ingen effekt på 

barns oro då de 

inducerades på 

intravenös anestesi. Då 

barn inducerades på 

mask såg man 

minskning av oron. 

Hög 

Hosseinpou

r & 

Memarzade

h (2010) 

Use of a preoperative 

playroom to prepare 

children for surgery. 

Studera effekten på 

barns oro av ett lekrum 

i anslutning  

till operationssalen. 

Datainsamlingsmetod: 

observation, 

intervjuer. 

Skala att mäta oro 

Inklusionskriterier: barn från 4 år som 

ska genomgå dagkirurgi. 

 

Exklusionskriterier: barn med 

Barn som fick vistats  i 

det preoperativa 

lekrummet var mindre 

oroliga innan 

Medelgod 
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USA med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale 

 

Intervention: lekrum 

på 

operationsavdelninge

n där barnen fick 

vistas innan operation. 

 

medicinisk behandling, barn med 

cancer och barn som opererats tidigare, 

barn med någon typ av 

utvecklingstörning. 

Bortfall: Ej presenterat.  

 

Deltagare: 200 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Lekrum: 100 

Kontrollgrupp: 100 

 

operationen och var 

mindre ledsna. 

Kain et al., 

(2004) USA 

Interactive music therapy 

as a treatment for 

preoperative anxiety in 

children: a randomized 

controlled trial. 

Studera effekten på 

barns oro då man gav  

musikterapi i och med 

anestesi. 

Datainsamlingsmetod: 

observationer. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale 

 

Intervention: 

musikterapi innan och 

under 

anestesiinduktionen i 

form av sånger, 

information och lek 

med olika instrument. 

 

Inklusionskriterier: barn 3-7 år, ASA I-

II som ska genomgå elektiv kirurgi 

med generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: barn med kroniska 

sjuksomar, prematura barn, barn med 

någon typ av utvecklingstörning, samt 

barn med någon typ av hörsel- eller 

synskada. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 113 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Musikterapi: 51 

Interventionsgrupp/Premedicinering:3

4 

Kontrollgrupp: 38 

 

Musikterapi minskade 

inte barnens oro innan 

eller under 

anestesiinduktionen.  

Medelgod 

Kain et al., 

(2003) USA 

 

Parental presence during 

induction of anesthesia: 

physiological effects on 

parents. 

Studera effekten på 

barnens oro då 

föräldrarna närvarar i 

samband med anestesi. 

Datainsamlingsmetod 

observation, 

självskattning. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

Inklusionskriterier: barn 1-6 år, ASA I-

II som ska genomgå elektiv kirurgi 

med generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: nyligen opererad, 

kronisk sjukdom, någon typ av 

utvecklingsstörning. 

Föräldrarnas närvaro 

minskade inte barnen 

oro vid 

anestesiinduktionen. 

Medelgod 
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scale 

 

Intervention: föräldrar 

närvarar vid 

anestesiinduktionen. 

  

 

Bortfall: Presenteras ej. 

 

Deltare:83 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Föräldrars 

närvaro: 41 

Kontrollgrupp: 42 

 

Kain et al., 

(2007) USA 

Family-centered 

preparation for surgery 

improves 

perioperative outcomes in 

children. 

Studera effekten på 

barns oro när de 

genomgått det 

preoperativa 

förberedelseprogramm

et ADVANCE i 

jämförelse med de 

program som redan 

finns. 

Datainsamlingsmetod: 

protokoll, 

observationer, 

självskattning, 

journalgranskning. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale 

 

Intervention: 

förberedelseprogram 

från och med 7 dagar 

innan operation med 

utökad information, 

telefoncoachning, 

distraktionsmetoder 

m.m. 

Inklusionskriterier: barn 2–10 år, ASA 

I-II som ska  genomgå elektiv kirurgi. 

 

Exklusionskriterier: barn med kroniska 

sjuksomar, prematura barn samt barn 

med någon typ av utvecklingstörning. 

 

Bortfall: 21 

 

Deltagare:387  

 

Grupper. 

Interventionsgrupp/Preoperativt 

program: 96 

Interventionsgrupp/Föräldrars 

närvaro: 94 

Interventionsgrupp/Premedicinering: 

98 

Kontrollgrupp: 99 

 

ADVANCE minskar 

preoperativ oro hos 

barn samt 

postoperativt delirium, 

det minskar tiden till 

utskrivning och 

konsumtionen av 

smärtlindring. 

Medelgod 

Kain et al., 

(1998a) 

USA 

Preoperative preperation 

programs in children: a 

comparative examination. 

Studera effekten på 

barns oro när de 

genomgått ett 

preoperativt 

förberedelseprogram. 

Datainsamlingsmetod:  

observationer, enkät, 

självskattning. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale 

Intervention: besök på 

Inklusionskriterier: barn 2-12 år, ASA 

I-II som ska genomgå elektiv kirurgi 

med generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: barn med kroniska 

sjuksomar, prematura barn, barn med 

någon typ av utvecklingstörning. 

 

Bortfall: 2 

Preoperativt program 

minskar oron hos 

barnen i 

förberedelserummet 

under operationsdagen.  

Medelgod 
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operationssal 

preoperativt, se en 

informativ tecknad 

film och ett 30 

minuter långt program 

som inkluderade 

åldersanpassad 

information om 

operationen.  

 

Deltagare: 75 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Längre 

preoperativt program: 24 

Interventionsgrupp/Preoperativt 

program: 24 

Kontrollgrupp: 24 

Kain et al., 

(1998b) 

USA 

Parental presence during 

induction of anesthesia 

versus sedative 

premedication: which 

intervention is more 

effective? 

Studera effekten på 

barnens oro då 

föräldrarna närvarar i 

samband med anestesi. 

Datainsamlingsmetod: 

observation, 

självskattning. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale 
 

Intervention: föräldrar 

närvarar vid 

anestesiinduktionen. 

  

 

 

Inklusionskriterier: barn  2-8 år, ASA 

I-II som ska genomgå elektiv 

dagkirurgi med generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: barn med kroniska 

sjukdomar, prematuritet eller någon 

typ av  utvecklingsstörning.  

 

Bortfall: 5 

 

Deltagare: 93 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Föräldrars 

närvaro:29 

Interventionsgrupp/ 

Premedicinering:33 

Kontrollgrupp: 26 

 

Föräldrarnas närvaro 

minskar inte barnens 

oro i samband med 

anestesi däremot 

sammarbetar dom 

bättre vid induktionen. 

Hög 

Kain et al., 

(2001) USA 

Sensory stimuli and anxiety 

in children undergoing 

surgery. 

Studera effekten på 

oro hos barn vid 

minskat stimuli på 

operationssal. 

Datainsamlingsmetod: 

observationer, 

självskattning, enkät. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale 

 

Intervention: minskat 

stimuli på 

Inklusionskriterier: barn 2–7 år, ASA 

I-II som ska genomgå elektiv kirurgi 

med generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: barn med kroniska 

sjuksomar, prematura barn samt barn 

med någon typ av utvecklingstörning. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 70 

Minskad stimuli på 

operationssal gjorde 

barnen mindre oroliga 

och mer 

sammarbetsvilliga 

under induktionen.  

Det gav ingen effekt 

postoperativt. 

 

Hög 
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operationssal i form 

av mindre ljud, 

dämpad belysning, 

klassisk 

bakgrundsmusik och 

färre inblandad 

personal. 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Minskat stimuli: 37 

Kontrollgrupp: 33 

Lee et al., 

(2012) 

Korea 

Cartoon distraction alleviat

es anxiety in children 

during induction of 

anesthesia. 

Studera effekten på 

oro hos barn som får 

titta på animerade 

filmer eller ha med en 

leksak i samband med 

anestesi. 

Datainsamlingsmetod: 

självskattning, 

protokoll. 

 

Skala att mäta oro 

med: Modified Yale 

Preoperative Anxiety 

Scale  
 

 

Intervention: titta på 

animerad film på 

bärbar dator eller ha 

med sig en leksak 

innan och under 

induktionen.  

Inklusionskriterier: barn 3-7 år, ASA I-

II.  

 

Exklusionskriterier: barn som har 

tidigare opererats eller hade tidigare 

erfarenhet av anestesi, barn med någon 

typ av utvecklingsstörning och de barn 

som hade någon kronisk sjukdom. 

 

Bortfall: 4  

 

Deltagare: 130 

 

Grupper:  

Interventionsgrupp/Film:44 

Interventionsgrupp/Leksak:40 

Kontrollgrupp: 44 

 

De barn som fick se på 

film i samband med 

anestesin var mindre 

oroliga innan och 

under induktionen. De 

barn som fått ha med 

sin leksak uppvisade 

mindre oro i 

förberedelserummet 

men inte under 

induktionen. 

Medelgod 

Li, (2007)   

Hong Kong 

Evaluating the 

effectiveness of 

preoperative interventions: 

the appropriateness of 

using the children’s 

emotional 

manifestation scale. 

Studera effekten på 

barns oro då de tagit 

del av lekterapi 

preoperativt. 

Datainsamlingsmetod: 

observation. 

 

Skala att mäta oro 

med: The Chinese 

version of the State 

Anxiety Scale  

 

Intervention: utökad 

information samt fick 

genomgå lekterapi på 

operationsavdelninge

n där de fick leka med 

utrustning och öva på 

Inklusionskriterier: barn mellan 7-12 år 

som de som skulle genomgå elektiv 

kirurg. 

 

Exklusionskriterier: barn som nyligen 

opererats, hade en sjukdom som krävde 

medicinsk behandling samt de barn 

som hade kognitiva och 

inlärningsproblem. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 203 

 

Barn som genomgått 

lekterapi preoperativt 

uppvisar mindre oro 

under induktionen och 

i det postoperativa 

förloppet. 

Medelgod 
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dockor. 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Lekterapi: 97 

Kontrollgrupp: 106 

 

Li et al., 

(2007) Kina 

Effects of preoperative 

therapeutic play on 

outcomes 

of school-age children 

undergoing day surgery. 

Studera effekten på 

barns oro då de tagit 

del av lekterapi 

preoperativt. 

Datainsamlingsmetod: 

protokoll, 

observationer, 

självskattning. 

 

Skala att mäta oro 

med: The Chinese 

Version of the State 

Anxiety Scale 

 

Intervention: Visning 

av operationssal där 

de fick leka med 

utrustning och prova 

på sig själva samt få 

anestesin 

demonstrerad och öva 

på dockor, tid för 

frågor. 

Inklusionskriterier: barn 7-12 år som 

ska genomgå elektiv dagkirurgi. 

 

Exklusionskriterier: barn med kroniska 

sjukdomar, speciella medicinska behov 

eller kognitiva svårigheter, barn som 

nyligen genomgått kirurgi. 

 

Bortfall: 45 

 

Deltagare: 203 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Preoperativt 

program: 97 

Kontrollgrupp: 106 

Lekterapi minskar pre- 

och postoperativ oro 

samt minskar negativa 

känslor vid 

anestesiinduktionen. 

Medelgod 

Margolis et 

al., (1998) 

USA 

Paediatric preoperative 

teaching: effects at 

induction and 

postoperatively. 

Studera effekten på 

barns oro då de fått 

preoperativ 

information i form av 

en förberedelsebok 

anpassad för barn. 

Datainsamlingsmetod: 

självskattning, 

enkäter. 

 

Skala att mäta oro 

med: Global Mood 

Score 

 

Intervention: barnen 

fick en ålderanpassad 

informativ bok läst för 

dem preoperativt som 

skulle förbereda dem 

inför operationen. 

Inklusionskriterier: barn 2-6 år som ska 

genomgå elektiv kirurgi. 

 

Exklusionskriterier: barn med någon 

typ av utvecklingstörning. 

 

Bortfall: 41 

 

Deltagare: 102 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/ Förberedelse bok: 

46 

Kontrollgrupp: 56 

En preoperativ 

förberedelsebok har 

ingen effekt på oro hos 

barn däremot så 

samarbetade de bättre 

vid induktionen. 

Hög 

Mifflin et 

al., (2012) 

Streamed video clips to 

reduce anxiety in children 

Studera effekten på 

barns oro då de få  titta 

Datainsamlingsmetod: 

självskattning, 

Inklusionskriterier: friska barn mellan 

2-10år, ASA klass I-II. 

Barnen som fick se på 

filmklipp under 

Hög 



38 

 

Canada during inhaled induction of 

anesthesia. 

på filmklipp under 

induktionen.  

observation. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale. 

 

Intervention: ett 

filmklipp att titta på 

hemma för att skapa 

en relation till detta, 

och för att sedan titta 

på under 

anestesiinduktionen. 

Exklusionskriterier: akuta 

operationsindikationer, barn med 

språkbarriärer, barn med någon typ av  

utvecklingsstörning samt barn 

medicineras med någon form av 

psykofarmaka. 

 

Bortfall: 10  

 

Deltagare: 89  

Grupper: 

Interventionsgrupp/Film:42 

Kontrollgrupp: 47 

 

induktionen var 

mindre oroliga. 

Patel et al., 

(2006) USA 

Distraction with a hand-

held video game reduces 

pediatric preoperative 

anxiety. 

Studera effekten på 

barns oro då de får 

spela tv-spel innan och 

under induktionen. 

 

Datainsamlingsmetod: 

observationer, 

självskattning, enkät. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale. 

 

Intervention: barnen 

fick spela tv-spel 

innan och under 

induktionen. 

 

Inklusionskriterier: barn 4–12 år, ASA 

I-II som ska genomgå elektiv kirurgi 

med generell anestesi och 

maskinduktion. 

 

Exklusionskriterier: barn som 

opererades akut, åt någon form av 

psykofarmaka, samt barn med någon 

typ av utvecklingstörning. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 112 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Tv-spel: 38 

Interventionsgrupp/Premedicinering:3

8 

Kontrollgrupp: 36 

 

Barn som fick spela tv-

spel straxt innan 

ankomst till 

operationssalen samt 

under induktionen 

visade mindre ökning 

av oron. 

Medelgod 

Vagnoli et 

al., (2010) 

Italien 

Parental presence, clowns 

or sedative premedication 

to treat preoperative 

anxiety in children: what 

could be the most 

Studera effekten på 

preoperativ oro hos 

barn då en clown eller 

föräldrarana är 

närvarande. 

Datainsamlingsmetod: 

självskattning, 

observation. 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Inklusionskriterier: barn 5-12 år som 

ska genomgå mindre dagkirurgi med 

generell anestesi, ASA I-II. 

Exklusionskriterier: barn med kronisk 

sjukdom, prematura barn, barn med 

Barn som haft en 

clown närvarande hade 

minskad ro i 

förberedelserummet 

samt under induktion. 

Medelgod 
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promising option? Preoperative anxiety 

scale. 

 

Intervention: ha en 

clown alternativt sina 

föräldrar närvarande 

som distraktion innan 

och under 

anestesiinduktionen.  

 

 

någon typ av utvecklingsstörning eller 

tidigare erfarenhet av anestesi. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 75 

 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Clown: 25 

Interventionsgrupp/Premedicinering25 

Kontrollgrupp: 25 

 

De som endast hade 

med sina föräldrar var 

mer oroliga. 

Vaezzadeh 

et al., 

(2011) Iran 

The effect of performing 

preoperative preparation 

program on school 

age children's anxiety. 

Studera effekten på 

barns oro då de tagit 

del av lekterapi 

preoperativt. 

Datainsamlingsmetod: 

observation. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative anxiety 

scale. 

 

Intervention: 

information och delta 

i lekterapi på 

operationsavdelning 

där de fick leka med 

utrustning och öva på 

dockor. 

 

Inklusionskriterier: barn 7-12 år, som 

ska genomgå elektiv kirurgi.  

 

Exklusionskriterier: barn som tidigare 

opererats, barn med någon typ av 

utvecklingsstörning, barn med 

behandling av ångestdämpande 

läkemedel, kronisk sjukdomar samt de 

som har föräldrar som arbetar inom 

sjukvården. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 122 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Lekterapi: 61 

Kontrollgrupp: 61 

 

Barn som deltagit i 

lekterapi preoperativt 

visade mindre oro i 

samband med anestesi. 

Medelgod 

Wright et 

al., (2010) 

Canada 

When are parents helpful? 

A randomized clinical trial 

of the efficacy of parental 

presence for pediatric 

anesthesia.  

Studera effekten på 

barnens oro då 

föräldrarna närvarar i 

samband med anestesi. 

Datainsamlingsmetod: 

observation. 

 

Skala att mäta oro 

med: modified Yale 

Preoperative Anxiety 

Scale 

Inklusionskriterier: barn 3-6 år som 

skulle genomgå dagkirurgi. 

 

Exklusionskriterier: barn som hade en 

historia av sjukdom i centrala 

nervsystemet, psykiatrisk sjukdom, 

leversjukdom, njursjukdom, cancer 

Barn som vars 

föräldrar närvarade 

visade mindre oro vid 

den tidpunkten då 

barnen i den andra 

gruppen skiljdes från 

sina föräldrar men inga 

Medelgod 
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Intervention: föräldrar 

närvarar vid 

anestesiinduktionen. 

 

eller neurologiska eller kognitiva 

svårigheter. 

 

Bortfall: Ej presenterat. 

 

Deltagare: 61 

 

Grupper: 

Interventionsgrupp/Föräldrars 

närvaro: 30 

Kontrollgrupp: 31 

betydande skillnader i 

oro mellan grupperna 

noterades vid andra 

tidpunkter. 

* Studier under 60 % har låg kvalité, 60-80% har medelgod kvalitét och 80-100% har hög kvalitet.     
 


