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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Barn i sjukvården som ska genomgå anestesi och kirurg känner betydande oro 

och ångest vilket medför ett lidande hos barnet. Detta kan resultera i postoperativa 

komplikationer och förlängda vårdtider. I sjuksköterskans ansvarsroll ingår det att hjälpa 

barnet lindra sin oro och ångest. Syfte: Att beskriva och utvärdera de preoperativa metoder 

sjuksköterskan kan använda sig av för att minska barns oro och ångest inför anestesi och 

kirurgi. Metod: Design: Litteraturstudie. Artikelsökning genomfördes i databaserna Pubmed 

och Cinahl. Efter analys och kvalitetsgranskning valdes 20 artiklar ut till resultatet. 

Inklusionskriterier: Kvantitativa studier genomförda på barn, 0-18 år.  Studierna ska ha 

publicerats 2005 eller senare samt ha etiskt godkännande alternativt resonemang. 

Exklusionskriterier: Då interventionen var riktad mot föräldrar eller om barnen inte skulle 

genomgå anestesi. Resultat: Resultatet visade fyra olika teman med metoder som kan 

användas för att minska barns preoperativa oro och ångest. Dessa var clowninteraktion, 

sjukhusmiljö, distraktion och preoperativ information. Clowninteraktion och distraktion visar 

tydligast evidens för minskad oro och ångest hos barn. Att låta barnet bekanta sig med 

sjukhusmiljö samt medicinsk utrustning har även en positiv inverkan. Slutsats: I 
sjuksköterskans profession ingår ansvaret att arbeta mot minskad oro och ångest hos barn. 

Oro och ångest hos barn ger inte enbart ett ökat lidande utan även förlängda vårdtider med 

ekonomiska konsekvenser. Sjuksköterskan har olika metoder att använda sig av där 

distraktionsteknik samt clowninteraktion är de som idag har störst evidensstyrka.  
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ABSTRACT 

Background: Children within healthcare who are undergoing anesthesia and surgery 

experience severe anxiety which results in suffering and can also lead to post-operative 

complications and extended hospitalization. As a registered nurse you are responsible to help 

the child reduce their anxiety. Aim: To describe and evaluate the pre-operative methods a 

registered nurse can use to reduce children’s anxiety related to anesthesia and surgery. 

Method: Literature review. Design: An article search was conducted in Pubmed and Cinahl, 

20 articles were chosen for the result. Inclusion criteria: Quantitative studies conducted on 

children 0-18 years. Exclusion criteria: The aims of the study were directed against the 

parents or children not undergoing anesthesia. Results: The results showed four different 

themes that can be used in the reduction of children´s pre-operative anxiety. These were 

interaction with clowns, hospital environment, distraction, and pre-operative information. 

Interaction with clowns and distraction are the two methods that show the highest evidence of 

reducing anxiety. Allowing children to get familiar with the hospital environment and the 

medical equipment had a positive effect but more studies are needed in this area for greater 

evidence. Conclusion: The registered nurse is responsible for reducing anxiety in children 

who are undergoing anesthesia and surgery. A child with anxiety not only suffers more but is 

also at risk for prolonged hospitalization with economic consequences.  Although the 

registered nurse has several methods to choose from, distraction techniques and clown 

interaction produce the greatest results in decreasing anxiety. 
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BAKGRUND 

Introduktion 

I dagens sjukvård möter inte bara sjuksköterskan vuxna patienter utan kommer även 

regelbundet i kontakt med barn och ungdomar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den vård 

som bedrivs tillgodose alla patienters behov av trygghet samt bygga på respekt för alla 

patienters självbestämmanderätt och integritet, detta gäller även de patienter som är under 18 

år och därför benämns som barn (SOSFS 1982:763). I FNs barnkonvention redogörs det för 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn vilka består av fyra grundläggande principer: 

alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, alla 

barn har rätt till liv och utveckling och alla barn ska ha rätt att få säga sin mening och få den 

respekterad (Barnkonventionen, 1989). Att arbeta med barn innebär ett stort ansvar för 

sjukvårdspersonalen och det är viktigt att värna om patientens integritet. Oberoende av ålder 

och förstånd har varje människa ett egenvärde och autonomi ska alltid eftersträvas (Hallström 

& Lindberg, 2012; Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Både ett friskt och ett sjukt barn är känsliga för förändringar i sin omgivning. De upplever den 

främmande miljön på sjukhuset skrämmande och de reagerar på annorlunda lukter, 

främmande ljud och stor rörelse av människor.  Det är viktigt att möten inom sjukvården är 

barnanpassade och att personalen visar trygghet, omtanke samtidigt som professionalism. 

Både barn och föräldrars upplevelse i den första kontakten med vården har en stor betydelse 

för den fortsatta relationen i framtida vårdkontakter (Hallström & Lindberg, 2012). Barns 

upplevelse av sjukdom och sjukvård är personliga. Det kan vara influerat av fantasifulla 

föreställningar samt vilsenhet i en tillvaro som inte är det trygga hemmet (Forsner, 2006). 

Ofta beskriver barn mötet med sjukvården som någonting skrämmande och som ett seriöst hot 

mot deras existens. De känner sig osäkra med personalen som ofta kommer fler i antal och 

således en större grupp än barnet och dess föräldrar. Barn upplever också att de blir orättvist 

behandlade och att föräldrarna inte lyssnar på deras önskemål (Forsner, Jansson & Söderberg, 

2009), vilket kan orsaka lidande. 

 

Barn i olika åldrar har olika sätt att se på sjukdom och ohälsa, vilket främst är beroende av 

barnets personliga mognad och ålder. Det är inte förrän kring 10-års ålder som barnet kan ta 
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till sig vad sjukdom betyder samt sårbarheten det innebär att vara sjuk. Detta gäller även 

smärtfenomenet, där barn har svårt att förstå skillnaden mellan smärta som härstammar från 

sjukdomstillståndet samt procedurrelaterad smärta för vissa behandlingar. Barn inom hälso- 

och sjukvården upplever ofta sjukhusvistelsen som en typ av bestraffning för någonting de 

gjort fel (Hall, 1987). Barnet förknippar, bortsett från den procedurrelaterade smärtan även 

separationen från föräldrarna och hemmet som en typ av bestraffning (Hall, 1987; Smith & 

Callery, 2005; Salmela, Aronen & Salanterä, 2010).  

 

Oro och ångest hos barn 

Oro och ångest är en stämningsrubbning orsakad av en enskild händelse eller en akut situation 

med ett autonomiskt nervsystemsvar såsom frisättning av stresshormoner och ökat känslighet 

för yttre stimuli. Oro och ångest inför kirurgi utlöses ofta av känslan att befinna sig i en 

onaturlig situation som varken kan kontrolleras eller påverkas och upplevelsen att inte längre 

ha kontroll över den situation som uppstår (Ay, Ulucanlar, Ay & Ozden, 2014).  

 

Hos barn är oro och ångest till större del en inre upplevelse som är svår att upptäcka för 

utomstående. Barn kan skämmas för sina tankar och känslor och har ibland svårigheter att 

benämna dessa med ord. Irritation, ledsenhet och koncentrationssvårigheter är vanliga tecken 

på oro och ångest hos barnet. Ett barn med oro och ångest kan även uppvisa kroppsliga 

symtom såsom magont och huvudvärk och flertal besväras även av trötthet. Oro och ångest 

hos barn har en negativ inverkan på barnets liv, vänner och skolan men framför allt påverkas 

familjen på ett negativt sätt (Socialstyrelsen, 2010). Inom sjukvården ger barn uttryck för sina 

känslor på ett subtilt sätt, de kan ge otydliga kommenterar i konversationer under 

undersökning och behandling. När barnen blir mer verbalt aktiva ses mer frekvent språkliga 

uttryck för negativa känslor (Vatne, Ruland, Örnes & Finset, 2011; Salmela et al., 2010).  

 

Barn inom hälso- och sjukvården som är i behov av anestesi och kirurgi oroar sig inte enbart 

för ingreppets karaktär utan även för eventuella komplikationer. Exempel på procedurer som 

framkallar oro hos barnet är bland annat kanylsättning, själva anestesin samt postoperativ 

smärta och illamående (Wollin, Plummer, Owen, Materazzo & Morrison, 2004; Salmela et 
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al., 2010; Vatne et al., 2011). Många barn påvisar mer oro och ångest när separationen från 

föräldrarna sker innan transport till operation än de barn vars föräldrar tillåts följa med till 

operation (Wright, Stewart & Finley, 2010).  En del barn har svårt att med egna ord uttrycka 

exakt vad de känner oro och ångest inför, utan uttrycker dessa känslor på annat sätt (Wollin et 

al., 2004; Salmela et al., 2010; Vatne et al., 2011). Ofta handlar det om en skala från nervöst 

beteende till argsint uppträdande och beroende på ålder använder sig barnet både av handling 

och verbala uttryck (Salmela et al., 2010).  Det har visats att det finns en relation mellan barns 

nivå av oro samt deras förmåga att samarbeta i arbetet kring exempelvis anestesistart (Li & 

Lam, 2003). 

 

Oro och ångest är naturliga fenomen och fungerar för barn som en typ av självförsvar 

(Stallard, 2009). Det är viktigt att inför kirurgi minska barnens känsla av osäkerhet och oro. 

Att känna oro inför ett kirurgiskt ingrepp innebär inte bara obehag för barnet utan det kan 

även påverka det postoperativa återhämtandet (Fincher, Shaw & Ramelet, 2012; Fortier, Del 

Rosario, Martin & Kain, 2010; Nilsson, 2010; Power, Howard, Wade & Franck, 2012). Barn 

med stor oro preoperativt upplever även en mer betydande postoperativ smärta (Fortier et al., 

2010; Power et al., 2012). Ofta är smärtintensiteten korrelerad med graden av oro och ångest 

inför kirurgi. Studier visar även att användandet av opiater samt graden av sömnsvårigheter 

postoperativt ökar signifikant med en hög preoperativ oro och ångest (Chieng, Chang, 

Klainin-Yobas & He, 2014; Power et al., 2012). Barn som besväras av oro och ångest inför 

anestesi och kirurgi har också påvisat beteendeförändringar under de första veckorna 

postoperativt (Aguilera, Patel, Meakin & Masterson, 2003; Power et al., 2012).  

 

De finns ett flertal olika mätinstrument för att mäta barns oro och ångest inför anestesi och 

kirurgi (se Bilaga 1). Personal inom hälso- och sjukvården kan använda olika 

självskattningsformulär eller skalor (Quiles, Ortigosa, Méndez & Pedroche, 2000; 

Spielberger, Lushene, Montuori & Platzek, 1973; Li, Wong & Lopez, 2008; Melamed & 

Siegel, 1975; Bradley & Lang, 1994; Garra et al., 2010) alternativt använda professionella 

observatörer för att studera barnets beteendemönster när de befinner sig i situationer inom 

hälso- och sjukvården (Kain et al., 1997). Ytterligare ett vanligt mätinstrument grundar sig på 

en utarbetad fördjupad analys av barns teckningar (Clatworthy, Simon & Tiedeman, 1999). 
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Information 

Enligt § 2b i Hälso- och sjukvårdslagen ska individuellt anpassad information lämnas till 

patienten oberoende av ålder. Informationen ska anpassas till barnet oavsett om det är barnet 

eller dess vårdnadshavare som fattar beslutet om vård (SOSFS 1982:763). Att ge god 

information till ett barn inför ett kirurgiskt ingrepp kan antas vara en utmaning för 

sjuksköterskan. Det är viktigt att barnet förstår och kan ta till sig den information som ges och 

att informationen är ärlig (Coyne, 2006; Nilsson & Larsson, 2005). Genom att ge barnet en 

förmåga till att använda olika copingstrategier kan vårdpersonalen uppmuntra barnet att 

genom egen förmåga lindra sin oro och sitt vårdlidande. Att medverka till att själv lindra sitt 

lidande är en naturlig förmåga hos människan (Pölkki, Pietilä & Rissanen, 1999; Hall, 1987). 

 

Yngre barn kan ibland upplevas ha svårigheter att ta till sig verbal information på ett adekvat 

sätt. Det har visats att barn under fem år ofta förstår mer än vad de verbalt kan uttrycka. 

Yngre barn använder sig av gester medan äldre barn använder sig av ord. Om sjuksköterskan 

för en konversation med ett yngre barn ska de frågor som ställs vara formulerade och 

anpassade på utifrån barnets kognitiva utveckling (Salomo, Lieven & Tomasello, 2013; 

Goldin-Meadow, 1998).  

 

En grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna delta i vårdandet är att de har 

kunskap och information om vad som kommer att hända och varför, oavsett vilken ålder 

barnet har. Det är vårdpersonalens skyldighet att fråga om barnets åsikter, önskningar och 

värderingar vid ett möte i vården (Runeson, Hallström, Elander & Hermerén, 2002).  Om 

barnet känner att de får vara delaktiga i den vård som bedrivs och känner att de får ta beslut 

utifrån deras egna preferenser innebär detta att barnet får en ökad känsla av trygghet (Forsner 

et al., 2006). 

 

I dagens sjukvård upplever barn att de inte alltid får vara delaktiga i beslut där möjlighet finns 

samt att de inte får motta information direkt från sjukvårdspersonal. De uppger att de vet 

väldigt lite om deras vård och vårdplanering (Runesson et al., 2002; Smith & Callery, 2004). 

Att förbereda barnet preoperativt genom god information underlättar anestesiinduktion samt 
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minskar de postoperativa komplikationerna samt den postoperativa oron (Melamed, Dearborn 

& Hermecz, 1983).  

 

Sjuksköterskans roll 

Att vårda ett barn ska bygga på omtanke och personal ska till det yttersta värna om barnet och 

anhörigas värdighet för att lindra ett eventuellt lidande, vården ska kännetecknas av hopp och 

tillförsikt (Söderlund, 2012). 

 

Socialstyrelsen har utformat en kompetensbeskrivning för att tydliggöra sjuksköterskans 

profession och yrkesutövning för att bidra till att ge patienten god och säker vård. 

Sjuksköterskan ska bland annat ha förmåga att vara uppmärksam och bemöta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och i möjligaste mån lindra detta genom adekvata åtgärder. 

Förmågan att kommunicera med patienter, barn såsom vuxna, närstående och personal på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt är en viktig del i professionen. I dialog med patient och 

närstående ska sjuksköterskan ge stöd och vägledning för att optimera delaktigheten i vård 

och behandling, samtidigt informera och undervisa individuellt och i grupp. Sjuksköterskan 

ska förvissa sig om att patienten och närstående förstår den information som givits (SOSFS, 

2005).  

 

Etiskt perspektiv  

Enligt Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården ska tre etiska principer ligga till grund 

för prioriteringarna inom vård till barn. Människovärdesprincipen är ett sätt att arbeta där 

personalen utgår från att alla människor, inklusive barn, har ett likavärde oavsett funktion och 

ställning i samhället. Behov- och solidaritetsprincipen innebär inom etiken att resurserna inom 

sjukvården ska fördelas efter behov. Slutligen finns även i sjukvården en 

kostnadseffektivitetsprincip vilket grundar sig i att personalen bör vara medveten om kostnad 

kontra effektivitet utan att ta avkall vårdens kvalitet (Socialstyrelsen, 2014).  
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Begreppet autonomi är kopplat till människans förmåga och möjlighet att själv kunna 

bestämma och styra över sitt liv. Sjuksköterskan ska respektera barn och vuxnas autonomi 

genom att låta människan bestämma själv eller ge stöd så att människan kan agera så 

autonomt som möjligt (Sandman & Kjellström, 2013). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

sjukvården i Sverige bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att 

den vård och behandling som ges till patienten så långt som möjligt ska utformas efter samråd 

med patienten (SOSFS 1982:763). När ett barn inte själv kan bestämma och styra över sitt liv 

är det viktigt att någon tar över patientens autonomi och hjälper barnet att behålla dess 

integritet och självbestämmande (Barnkonventionen, 1989).  

 

Samhällsperspektiv 

Preoperativ oro och ångest ökar barnets lidande, i form av smärta, beteendeförändringar och 

sömnsvårigheter postoperativt (Chieng et al., 2014; Power et al., 2012; Aguilera et al., 2003). 

Den postoperativa smärtan och beteendeförändringarna kan fortgå upp till fyra veckor efter att 

barnet lämnat sjukhuset (Power et al., 2012; Fortier et al., 2010) vilket medför ett lidande för 

barnet och deras närstående. Barn inom hälso- och sjukvård med en mer utsatt 

socioekonomisk bakgrund drabbas oftare hårdare gällande morbiditet och postoperativa 

komplikationer (Gupta, Wilejto, Pole, Guttmann & Sung, 2014; Davies et al., 2013).  

 

Förutom ett ökat lidande innebär även postoperativa komplikationer en förlängd vårdtid och 

upptagna vårdplatser. Ett universitetssjukhus i Mellansverige hade 2012 en prognostiserad 

budget underskott på cirka 100 miljoner kronor, där underskottet främst beror på lägre riks- 

och regionsintäkter och ökade operationsrelaterade omkostnader (Landstinget i Uppsala Län, 

2012). 

 

Teoretisk referensram 

Vårdandet är ursprungligen ett naturligt och mänskligt beteendemönster. Vårdande innebär att 

genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma tillit, tillfredställelse, ett 

kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att vara med att förändra olika 

hälsofrämjande processer (Eriksson, 2002).  
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Oro och ångest ligger ofta till grund för ett lidande hos barnet. Att inom kunskapen om 

vårdande utesluta begreppet lidande är för sjuksköterskan etiskt och existentiellt inkorrekt. 

Lidandet innebär både ett begrepp och ett fenomen. Ordet lidande kan användas både som 

verb, där innebörden är att utestå och genomleva smärta, alternativt som ett substantiv där 

barnets upplevelse blir centralt och lidandet får då synonymer som vånda och elände. Med 

lidande innebär en fysisk, emotionell eller existentiell upplevelse. Inom sjukvården ses 

dagligen uppenbara orsaker till barnets lidande, här utsätts barnet för sjukdom och kroppslig 

smärta men även separation från föräldrar, ansträngningar att försöka vara duktig samt 

uteslutning från ett vanligt vardagsliv. Lidandet i sig är något naturligt hos varje människa 

även hos barn och det är viktigt att som sjuksköterska förstår detta. Varje barns lidande är 

unikt och barnet formar själv lidandet och dess omgivning (Arman, 2012).  

 

En sjuksköterska måste uppmärksamma det barnet uttrycker kroppsligt samtidigt tillåta barnet 

hitta ett eget språk för att beskriva lidandet. När en människa tillåts möjlighet att uttryck för 

sitt eget lidande kan hon få en ökad förståelse för lidandets grund. Lidande och kärlek är på 

samma vis som vårdande och kärlek relaterade till varandra. Människan har en naturlig vilja 

att lindra och ta vara på medmänniskors lidande (Arman, 2012).  

 

 I litteraturen delas lidande in i tre olika kategorier, sjukdomslidandet, livslidandet och 

vårdlidandet vilka kan förknippas med ett barns olika upplevelser av lidande. I ett barns 

perioperativa förlopp är det av vikt att se till att barnets behov och förväntan stämmer överens 

med det bemötande som vårdpersonal ger (Arman, 2012).  Med sjukdomslidande innebär ett 

lidande som orsakas av sjukdom och behandling, framför allt den smärta patienten får utstå. 

Patientens kroppsliga smärta kan vara outhärdlig och driva människan till en själslig och 

andlig död. Själslig och andligt lidande förorsakas av skam eller skuld som människan 

upplever i sin sjukdom och behandling. Patienten kan själv erfara detta men sjukvårdens 

attityder och samhällets värderingar en stor inverkan (Eriksson, 1994).  

 

Vårdlidande kan beskrivas som den ensamhet, bekymmer, osäkerhet eller rädsla för 

överraskningar som ger upphov till lidande. Ett vårdlidande kan uppstå då sjukvården kränker 

patientens värdighet genom fördömelse och straff, maktutövning eller utebliven vård. 
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Livslidande är där människan står inför ett lidande som innefattar hela människans 

livssituation och kan upplevas som ett hot mot människans totala existens och möjligheten att 

kunna ha ett socialt liv. En människa som upplever lidande behöver kontinuerligt 

kärlekshandlingar. I varje människas lidande finns en strimma lust som kan framkallas genom 

lek och skratt tillsammans. Lek i lidande kan bli ett uttryck för kärlek som i sin tur kan lindra 

lidandet (Eriksson, 1994).  

 

För att hjälpa barnet och lindra deras lidande är det sjuksköterskans ansvar att vara närvarande 

och lyssna på barnet och dess föräldrar. För att fokusera på barnets lidande krävs att 

sjuksköterskan åsidosätter sina egna behov och istället leds av känslan av ansvar för barnet. 

Exempelvis på att ta ansvar är att inte koncentrera sig på praktiska ting utan istället fokusera 

på det vårdande samtalet med barnet. Som sjuksköterska är det viktigt att ta ansvar för 

patienten och dess anhöriga. När det handlar om vård av barn där barnet i sig inte förmår att ta 

eget ansvar kan sjuksköterskan behöva i sin professionella roll ta över barnets ansvar. Det är 

viktigt att vara närvarande och lyssna på patienten och förstå dess utsatthet (Sjögren, 2012).   

 

Problemformulering 

Barn uppvisar oro och ångest inför anestesi och kirurgi och det är sjuksköterskans ansvar att 

minska dessa känslor på optimalt vis utifrån barnets förutsättningar. För att möjliggöra detta 

krävs ett tydligt strukturerat hjälpmedel där lämpliga metoder samt dess evidensbaserade 

effekt redogörs. Då sjuksköterskan som arbetar inom anestesi och kirurgi inte dagligen 

kommer i kontakt med barn är det viktigt med uppdaterad och bred kunskap inom ämnet. 

Sökningar inom området på databaserna Cochrane och Pubmed resulterade enbart i en 

översiktsartikel som var publicerad 2009 (Yip, Middelton, Cynal & Carlyle, 2009) vilket 

innebär att ny forskning kan finnas tillgänglig och i behov att sammanställas.  

  

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och utvärdera de preoperativa metoder sjuksköterskan kan 

använda sig av för att minska barns oro och ångest inför anestesi och kirurgi. 
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Frågeställning 

Vilka preoperativa metoder kan sjuksköterskan använda sig av för att minska oro och ångest inför 

anestesi och kirurgi hos barn och vilken effekt har de?  

 

METOD 

Design  

För att besvara frågeställningen genomfördes en litteraturstudie. Detta för att kunna 

sammanställa aktuell forskning och för att utarbeta ett material för att underlätta den kliniska 

problematiken av oro och ångest vid mötet med barn inom anestesi och kirurgi (Kristensson, 

2014). 

 

Sökstrategi 

Urval  

För att besvara studiens frågeställning användes två databaser med vetenskapliga artiklar, 

Pubmed och CINAHL. Inklusionskriterierna var att studierna var genomförda på barn, det vill 

säga personer under 18 år, och där forskarna på något vis genomfört en icke-farmakologisk 

intervention på deltagarna. Publiceringsdatumet var begränsat från och med år 2005 för att få 

ett aktuellt resultat. Artiklarna var skrivna på engelska och hade en klinisk relevans. De 

artiklar som exkluderades från resultatet var grundande på studier där interventionen var 

riktad mot föräldrar eller om barnen inte genomgick generell anestesi. Artiklar som inte haft 

ett etiskt godkännande alternativt övervägande exkluderas även. 

 

Tillvägagångssätt 

Initialt genomfördes en litteratursökning i databasen Pubmed. De sökord som användes var 

child, information, preoperative, nursing, reduce, intervention, surgery, methods, anesthesia, 

prevention och preoperative care. Dessa sökord användes i olika kombinationer och alltid i 

kombination med MeSH-termen anxiety. Sökresultatet sammanställdes i en tabell (se Tabell 

1) där antal träffar, antal utvalda artiklar för analys samt antal artiklar som redan inkluderats 

för analys utifrån andra sök kombinationer redogjordes. När kombinationen av dessa sökord 
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inte gav några nya artiklar genomfördes ytterligare en sökning i databasen CINAHL. I denna 

sökning användes samma sökord dock med anxiety som fritext i stället för MeSH-term. 

Resultatet för denna sökning redogörs i Tabell 2. För att inte förbise relevanta artiklarna 

granskades även referenslistor samt Pubmeds förslag på relaterade artiklar och utifrån titel 

och abstrakt valdes ytterligare två artiklar ut, som ansågs vara relevanta utifrån 

frågeställningen. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning i Pubmed. 

Databas Sökning Sökord Utfall Utvalda för 
analys 

Utvalda till 
resultat 

Pubmed #1 Anxiety"[Mesh] AND child 
AND information 

344 - - 

 #2 Anxiety[Mesh] child AND 
information AND preoperative 

21 4 3 

 #3 Anxiety [Mesh] AND child 
AND preopertive 

145 - - 

 #4 Anxiety [Mesh] AND child) 
AND preopertive AND 
methods 

115 - - 

 #5 Anxiety [Mesh] AND child 
AND preopertive AND 
methods AND reduce 

20 3 2 

 #5 Anxiety[Mesh] AND child 
AND preoperative AND 
nursing 

27 4(2) 3 

 #7 Anxiety [Mesh] AND child 
AND preoperative AND reduce 

24 1(2) 1 

 #8 Anxiety [Mesh] AND child 
AND preoperative AND 
intervention 

39 7(7) 
+2 (relaterad 
enligt 
sökbas) 

5+1(relaterad 
enligt 
sökbas) 

 #9 Anxiety [Mesh] AND child 
AND preoperative AND 
intervention AND nursing 

10 (5) - 

 #10 Anxiety [Mesh]  AND Child 
AND nursing  AND surgery 
AND methods 

42 2(6) 1 

 #11 Child AND "Anxiety"[Mesh] 
AND anesthesia 

255 - - 

 #12 Child AND "Anxiety"[Mesh] 
AND anesthesia AND 
prevention 

138 - - 
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 #13 Child AND "Anxiety"[Mesh]  
AND anesthesia AND 
prevention AND intervention 

24 (4) - 

 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökning i CIHNAL. 

Databas Sökning Sökord Utfall Utvalda för 
analys 

Utvalda till 
resultat 

CINAHL #1 Child AND anxiety AND 
preoperative 

105 - - 

 #2 Child AND anxiety AND 
preoperative AND intervention 

28 1(7) 1 

 #3 Child AND anxiety AND 
preoperative AND nursing 

28 (3) - 

 #4 Child AND  anxiety AND 
preoperative AND information 

19 1(3) 1 

 #5 Child AND anxiety AND 
anesthesia 

81 - - 

 #6 Child AND anxiety AND 
anesthesia AND intervention 

9 (1) - 

 #7 Child AND anxiety AND 
preoperative care  

76 - - 

 #8 Child AND anxiety AND 
preoperative care AND effect 

17 1(3) 1 

 #9 Child AND preoperative AND 
anxiety AND information 
AND methods 

9 (3) - 

 

 

Bearbetning och analys 

De artiklar som efter litteratursökningen valdes ut för analys genomlästes av båda författarna 

enskilt och tillsammans. Därefter kvalitetsbedömdes innehållet efter en modifierad mall 

utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier 

med kvantitativ metod (se Bilaga 2). Även kvalitetsbedömningen genomfördes enskilt och 

tillsammans. Artiklarna som kvalitetsbedömdes som medelhöga alternativt höga valdes ut för 

vidare analys och inkluderades sedan i resultatet. Om artikeln kvalitetsgranskades med låg 

kvalitet men ansågs ha ett relevant innehåll utifrån frågeställningen inkluderades även den i 

analys för resultatet. De artiklar som inte uppfyllde studiens syfte och frågeställning 

alternativt bedömdes ha för låg kvalitet exkluderas (se Bilaga 3). Artiklarna analyserades av 
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båda författarna och teman i de olika resultateten färgkodades och artiklarna med 

överensstämmande teman grupperades. Sammanlagt utformades fem olika teman i 

resultatanalysen. För att få en tydlig överblick av resultatet redovisades de inkluderade 

artiklarna samt deras resultat i löpande text och sammanställdes i en översiktstabell (se Bilaga 

4) (Kristensson, 2014; Friberg, 2012). De olika temans evidensstyrka värderades gemensamt 

med hjälp av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation) och redogjordes för i löpande text i under resultatdelen (Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför genomförandet av medicinsk forskning bör forskaren inskaffa en form av etiskt tillstånd 

alternativt föra ett etiskt resonemang vilket är av stor vikt då studier genomförs på särskilt 

utsatta grupper exempelvis barn. Även vid litteraturgranskning bör ett forskningsetiskt 

ställningstagande genomföras där frågeställningar angående om de studier som granskas är 

etiskt försvarbara eller inte. Det är även viktigt att redogöra alla artiklar som hittades under 

litteratursökningen oavsett om resultatet stämmer överens med frågeställningen eller inte samt 

att tydliggöra exkluderade artiklar och exkluderingsorsak (Kristensson, 2014).  

 

Innan litteraturstudien påbörjades gjordes etiska överväganden beträffande urval och 

presentation av resultat. Det är av vikt att redovisa alla artiklar som kommer att ingår i 

litteraturstudien, att välja studier som antingen har ett tillstånd från en etisk kommitté 

alternativt att noggranna etiska överväganden genomförts (Forsberg & Wengström, 2013). 

Litteraturstudien grundar sig på originalartiklar där studierna är genomförda på barn. De 

studier vars artiklar är grundade på ska ha godkännande från en etisk kommitté alternativt 

noggrant redogjort för etiskt övervägande. Detta på grund av kvalitetsgranskningen utifrån 

Willman et al., (2011) men även på grund av respekt till barnets autonomi.  

 

RESULTAT  

Litteraturgenomgången resulterade i 20 relevanta artiklar utifrån studiens syfte. Det fanns 

olika teman i de interventioner vars studier artiklarna byggde på och interventionerna 
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genomfördes antingen som preoperativa åtgärder alternativt då deltagarna anlände till 

respektive sjukhus för planerat ingrepp. Deltagarna i de olika studierna varierade i ålder 

mellan två till sexton år. 

 

Clowninteraktion 

Fem artiklar byggde på interventionsstudier där barn, som skulle genomgå planerad 

dagkirurgi samt erhålla generell anestesi, preoperativt fick träffa en eller flera professionellt 

utbildade clowner. Clownernas interagerande var anpassat utifrån barnens ålder och rörde sig 

exempelvis om lek, humor, såpbubblor och ballongdjur (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan, 

Tighe, Dobija, Perel & Keidan, 2008; Vagnoli, Caprilli, Robiglio & Messeri, 2005; Vagnoli, 

Caprilli & Messeri, 2010; Dionigi, Sangiorgi & Flangini, 2014). 

 

Fernandes och Arriaga (2010) jämförde en grupp med barn (n=35), som fick interagera med 

en clown i ungefär en kvart i förberedelserummet, med en kontrollgrupp (n=35) som enbart 

ackompanjerades av förälder. Barnens oro och ångest mättes med hjälp av The Child Surgery 

Worries Questionnaire (CSWQ) och The Self-Assessment Mannequin (SAM).  Oro och 

ångesten bedömdes, i interventionsgruppen efter att clownerna lämnat förberedelserummet 

och därefter igen postoperativt. Kontrollgruppen bedömdes även pre- och postoperativt. 

Resultatet i studien visade att barn som fick möjlighet till underhållning av clowner hade 

mindre oro i avseende av hospitalisering och medicinska procedurer. De visade även att 

clowngruppen var mindre upprörda preoperativt i jämförelse med kontrollgruppen.  

 

Så som Fernandes och Arriagas (2010) studie har även Golan et al., (2008) och Vagnoli et al., 

(2010) undersökt clowners inverkan på oro och ångest hos barn. Artiklarna byggde på studier 

där interventionsgrupperna (n= 21; n=25) samverkade med clowner preoperativt, dock med 

två kontrollgrupper där den ena erhöll premedicinering (n=22; n=25) i form av oral 

Midazolam och den andra kontrollgruppen (n=22; n=25) erhöll varken premedicinering eller 

clownintervention. Barnens oro och ångest bedömdes med hjälp av observatörer utifrån 

modified Yale Preoperative Anxiety Scale (mYPAS) vid tre olika tillfällen, i 

förberedelserummet, i operationssalen och i samband med maskinduktion (Golan et al., 2008), 

respektive två tillfällen, i förberedelserummet och på operationssal (Vagnoli et al., 2010). I 
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likhet med Fernandes och Arriagas (2010) studie påvisade även deras resultat en lägre oro och 

ångest hos interventionsgruppen i förberedelserummet och operationssalen i jämförelse med 

kontrollgrupperna. Golan et al., (2008) beräknade även oro- och ångestnivån vid 

maskinduktion och påvisade en högre mYPAS-poäng hos interventionsgruppen. 

 

Även Dionigi et al., (2014) har genomförde en interventionsstudie med professionellt 

utbildade clowner. De studerade effekten av clownnärvaro på barns oro och ångest med hjälp 

av en interventionsgrupp (n=52) samt en kontrollgrupp (n=25). Skillnaden från tidigare 

nämnda studier (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan et al., 2008) var att interventionslängden 

dubblerats. mYPAS mätningen genomfördes i väntrummet och förberedelserummet av en 

psykolog som närvarande hela processen. Resultatet visade att interventionsgruppen hade en 

betydande reduktion av mYPAS efter clowninterventionen. I jämförelse med kontrollgruppen 

påvisades även minskad oro och ångest i förberedelserummet.  

 

Ytterligare en studie med förlängd interventions tid (30minuter) genomfördes av Vagnoli et 

al., (2005) där interventionsgruppen (n=20) jämfördes med en kontrollgrupp (n=20) som 

enbart hade föräldranärvaro vid preoperativa förberedelser samt anestesiinduktion. Barnens 

oro och ångest skattades även med hjälp av mYPAS. Skattningen utfördes av två psykologer 

och skedde i väntrummet och förberedelserummet. Studiens resultat påvisade i likhet med 

övriga studier (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan et al., 2008; Vagnoli et al., 2010; Dionigi et 

al., 2014) att clowninteragerande har en positiv effekt på oro och ångest hos barn preoperativt. 

 

Då samtliga artiklar (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan et al., 2008; Vagnoli et al., 2005; 

Vagnoli et al., 2010; Dionigi et al., 2014) påvisade ett positivt resultat gällande professionellt 

utbildade clowners interagerande skattades det sammantagna evidensvärdet som högt (++++), 

troligtvis kommer inte ny forskning visa på annorlunda resultat (Forsberg & Wengström, 

2013).   
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Sjukhusmiljö 

Ytterligare en metod för att minska oro och ångest hos barn inför anestesi och kirurgi är att 

låta barnen bekanta sig med sjukhusmiljön och de material som används i samband med 

anestesi. Tre artiklar hittades där en sådan typ av intervention genomförts (Brewer, Gledisch, 

Syblik, Tietjens & Vacik, 2006; Karimi, Fadaiy, Nikbakht-Nasrabadi, Godarzi & Mehran, 

2014; Li, Lopez & Lee, 2007).  

 

Brewer et al., (2006) studerade effekten av en child life specialist, vilket är en person inom 

hälso- och sjukvården som specialistutbildat sig i beteendevetenskap hos barn. Studien 

baserades på två grupper där interventionsgruppen (n=80) erhöll en 20 minuter lång 

rundvandring tillsammans med en child life specialist i dagkirurgens lokaler. De erbjöds även 

möjligheten att få en genomgång av de perioperativa förloppet på en anpassad nivå utifrån 

deras utvecklingsgrad. Barnen fick även tillfälle att bekanta sig med riktig medicinsk 

utrustning. Kontrollgruppen (n=62) erhöll sjukhusets sedvanliga preoperativa förberedelser, 

vilket innebar information från sjuksköterska samt distraktion i väntrummet i form av böcker 

och film. Barnens oro och ångest mättes av hjälp av Child Drawing: Hospital (CD:H) där 

barnen fick måla en teckning preoperativt, före rundvandringen, och en postoperativt. 

Resultatet av studien visade att kontrollgruppen skattade en lägre oro och ångest preoperativt 

däremot visade kontrollgruppen en ökad oro och ångest postoperativt i jämförelse med 

interventionsgruppen. Trots att interventionsgruppen hade en hög preoperativ oro och ångest 

kunde man se tendens till minskade skattningspoäng i den postoperativa mätningen. 

 

I likhet med Brewer et al., (2006) studerade även Karimi et al., (2014) effekten av att låta barn 

(n=35) bekanta sig med de lokaler och den utrustning som används vid anestesiinduktion. 

Även denna rundvandring varade i 20 minuter och kontrollgruppen (n=35) erhöll sjukhusets 

rutinmässiga preoperativa förberedelser. För att skatta barnens oro och ångest använde sig 

forskarna av CD:H och teckningarna analyserades av en psykolog. Barnen ombads att måla 

till skattningen efter rundvandringen samt vid första postoperativa dagen. Analysen av dessa 

målningen visade minskad oro och ångest hos interventionsgruppen efter rundvandringen, 

medan kontrollgruppen visade ökad oro och ångest. I jämförelse grupperna emellan skattade 
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interventionsgruppen lägre poäng i avseende på preoperativ oro och ångest än 

kontrollgruppen.  

 

Li et al., (2007) utvecklade i sin studie en mer systematisk rundvandring och terapeutisk lek 

än tidigare nämnda studier (Brewer et al., 2006; Karimi et al., 2014).  I studien deltog 203 

barn vilka indelades i en interventionsgrupp (n=97) och en kontrollgrupp (n=106). 

Interventionsgruppen erhöll, ungefär en vecka före planerade ingrepp, en rundvandring i 

induktionsrummet, operationssalen samt uppvakningsavdelningen. I operationssalen visade 

forskaren hur anestesiinduktionen går till med hjälp av en docka. Därefter uppmanades barnen 

att röra vid och undersöka all anestesiutrustning. Interventionen skedde i grupp om fem och 

med närvarande föräldrar. Kontrollgruppen fick muntlig rutininformation om pre- och 

postoperativ vård. Barnens oro och ångest skattades med hjälp av Chinese Version of The 

State Anxiety Scale for Children (CSAS-C) vid tre olika tillfällen, innan rundvandringen, på 

operationsdagen och dagen efter operation samt med Children Emotional Manifestation Scale 

(CEMS) inne på operationssalen. Resultatet visade att båda gruppernas oro och ångest 

ändrades över tid, där den högsta poängen i båda grupperna var efter att preoperativ 

information givits, oavsett rutin- eller interventionsgrupp. Interventionsgruppen hade dock en 

lägre poäng än kontrollgruppen både efter intervention och i den postoperativa perioden. 

Utifrån CEMS mätningen på operationssalen visade de barn som ingått i interventionsgruppen 

mindre upprörda känslor i samband med anestesiinduktion.  

 

Brewer et al., (2006); Karimi et al., (2014) och Li et al., (2007) påvisade alla i sina studier att 

rundvandring samt terapeutisk lek hade en positiv inverkan på barns oro och ångest inför 

anestesi och kirurgi. Den sammantagna evidensgraderingen är måttlig (+++) enligt GRADE, 

främst på grund av få antal artiklar i bedömningsmaterialet. Framtida forskning kan sannolikt 

ha betydelse för skattningens effekt (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Distraktion   

En välanvänd metod som studerats kliniskt i form av olika studier (Golden et al., 2006; Lee et 

al., 2012: Mifflin, Hackmann & MacLaren, 2012; Patel et al., 2006; Kerimoglu, Neuman, 
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Paul, Stefanov & Twersky, 2013) är distraktion i samband med kirurgi och anestesi, ofta med 

hjälp av leksaker, dator- och videospel och/eller barnprogram.   

 

Mifflin et al., (2012) och Lee et al., (2012) har i sina studier använt sig av distraktion med 

hjälp av barnprogram. Mifflin et al., (2012) lät barnen i sin interventionsgrupp (n=42) välja 

bland åldersanpassade barnprogram inför anestesiinduktion. Samtliga program fanns 

tillgängliga att lagligt streamades online och visades inne på operationssalen i samband med 

anestesi. Kontrollgruppen (n=47) erhöll sedvanliga distraktionsmetoder av 

anestesipersonalen, så som sång och historieberättande. I Lee et al., (2012) studie använde sig 

också författarna av ett barnprogram som distraktionsteknik vilka sågs på med handhållna 

videospelare (n=42). Interventionen jämfördes med en grupp där barnen fått ta med sig en 

leksak hemifrån (n=44) samt en kontrollgrupp (n=44) som varken hade leksak eller 

barnprogram. Båda studierna mätte oro och ångest hos barn med hjälp av mYPAS. I sina 

resultat visade forskarna att barn som distraherats med hjälp av barnprogram skattar sin oro 

och ångest lägst. Även Kerimoglu et al., (2013) studerade barnprogram som 

distraktionsteknik. I denna studie har man dock använt sig av videoglasögon som koppats till 

en portabel videospelare. Studien använde sig av två interventionsgrupper, en som enbart 

erhöll videoglasögon samt en grupp som erhöll videoglasögon (n=32) samt premedicinering 

med oral midazolam (n=32). Kontrollgruppen erhöll enbart premedicinering med oral 

midazolam (n=32), vilket var rutin på sjukhuset.  Som Mifflin et al., (2012) och Lee et al., 

(2012), användes mYPAS som mätinstrument. Mätningen genomfördes 20 minuter innan 

operation, under transport till operations samt vid anestesiinduktion. Resultatet visar ingen 

skillnad i oro och ångest mellan grupperna vid första mätning samt vid anestesiinduktion. 

Dock visades, under transport till operation, att interventionsgrupp som enbart erhöll 

videoglasögon hade en lägre oro och ångest. Skillnaden mellan första och sista mättillfället 

påvisade en ökad oro och ångest i midazolam- samt i midazolam/videoglasögon-gruppen. Lee 

et al., (2012) påvisar att de barn som haft med sig någon typ av leksak hemifrån uppvisade 

lägre oro och ångest i förberedelserummet.  

 

Att använda sig av leksaker som distraktionsmetod har även Golden et al., (2006) studerat. De 

har undersökte huruvida en leksaksgåva kan minska barns oro och ångest i samband med 

administrerande av oral premedicinering. Forskarna använde sig av två grupper, en 
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interventionsgrupp (n= 50) och en kontrollgrupp (n=50), där interventionsgruppen fick en 

leksak strax innan administreringen av oral midazolam. Barnens oro och ångest skattades med 

hjälp av mYPAS, ett utgångsvärde, 3 minuter efter att leksaksgåvan givits och i samband med 

att barnet ska ta sin premedicinering. Resultatet visade att de barn som erhållit en leksak hade 

mindre mYPAS vid mätningen i samband med premedicineringen. I interventionsgruppen var 

det andra mätvärdet, 3 minuter efter att leksaksgåvan givits, signifikant lägre än 

ursprungsvärdet.  

 

Ytterligare ett sätt att minska oro och ångest barn inför anestesi och kirurgi är att använda sig 

av distraktion genom videospel, vilket har studerats av Patel et al., (2006). I studien har de 

jämfört tre olika grupper, en kontrollgrupp med enbart föräldranärvaro (n=36), en grupp som 

erhöll premedicinering med oral midazolam och en interventionsgrupp vilka fick använda ett 

videospel från förberedelserummet fram till maskinduktion i operationssalen. Barnens oro och 

ångest skattades av en oberoende observatör genom mYPAS. Mätningen utfördes vid två 

tillfällen, innan intervention samt i samband med anestesiförberedelser och induktion.  

Resultatet visade en ökning av oro och ångest, vid det andra mättillfället, i midazolam- samt 

föräldragruppen i jämförelse med ursprungsmätningen, däremot påvisades ingen skillnad hos 

interventionsgruppen. Interventionsgruppen påvisade mindre skillnad i oro och ångest i 

jämförelse med föräldragruppen i samband med anestesiinduktion.  

 

De fem artiklar som studerade användandet av distraktion som metod för att minska oro och 

ångest hos barn inför anestesi och kirurgi har samtliga påvisat ett positiv resultat (Golden et 

al., 2006; Lee et al., 2012: Mifflin et al., 2012; Patel et al., 2006; Kerimoglu et al., 2013). Det 

sammanlagda evidensstyrka skattades som högt (++++) och det är mycket osannolikt att 

framtida forskning kommer påvisa annat resultat än vad dessa artiklar visat (Forsberg & 

Wengström, 2013).   

 

Preoperativ information 

Preoperativ information som metod för att minska barns oro och ångest inför anestesi och 

kirurgi var gemensamt tema i sex artiklar (Cuzzocrea et al., 2013; Fernandes, Arriaga & 

Esteves, 2014; Kain et al., 2007; O´Conner-Von, 2008; Tunney & Boore, 2013 & Waimizu, 
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Kamagata, Kuwabara & Kamibeppu, 2009). Interventionerna skedde antingen i patientens 

hem (Waimizu et al., 2009; Tunney & Boore, 2013 & O´Conner-Von, 2008) alternativt vid 

sjukhusbesök i samband med inskrivningssamtal (Cuzzocrea et al., 2013; Fernandes et al., 

2014 & Kain et al., 2007).  

Cuzzocrea et al., (2013) undersökte i sin studie huruvida preoperativ information och ett 

förberedelseprogram utformat av en barnpsykolog har en bättre effekt på barns oro och ångest 

i jämförelse med sedvanliga distraktionstekniker. Interventionsgruppen (n=25) fick vid 

inskrivningsdagen träffa en barnpsykolog för information om preoperativa förberedelser samt 

för att bygga en relation till familjen. Dagen före operation fick barnen se en dockteater som 

demonstrerade de perioperativa förloppet. Barnen fick även bekanta sig med den medicinska 

utrustningen. I samband med anestesiinduktion var en barnpsykolog närvarande och påminde 

barnen om deras nyvunna kunskaper. Kontrollgruppen (n=25) fick se en dockteater utan 

referens till sjukhusmiljö. Barnens oro och ångest skattades av två observatörer genom 

mYPAS, innan interventionen, i förberedelserummet samt i samband med anestesiinduktion. 

Resultatet visade att barnen i interventionsgruppen var mindre oroliga både i 

förberedelserummet och i samband med anestesiinduktion i jämförelse med kontrollgruppen. 

Barnen visade också mindre samarbetsvilja i kontrollgruppen jämförelse med 

interventionsgruppen. 

 

Effekten att informera barn med hjälp av video och specifika barnböcker studerades av 

Fernandes et al., (2014) och Kain et al., (2007). Fernandes et al., (2014) utformade tre typer 

av informativa preoperativa material, en broschyr, ett brädspel och en video, vars innehåll 

återspeglade de perioperativa omhändertagandet anpassat till barns utveckling. 

Interventionsgruppen (n=45) fick i samband med inskrivning ta del av en utav dessa tre 

informationsmaterial och de två kontrollgrupperna som ingick i studien erhöll antingen 

samma typ av material, de vill säga broschyr, brädspel och video, men med ospecifik 

underhållning (n=45) alternativt inget material (n=35). Kain et al., (2007) har även utvecklat 

ett preoperativt förberedelseprogram där familjen erhöll en video, informationsbroschyrer 

samt ett ”tränings-kit” med medicinskutrustning för hemmabruk. Två dagar innan operation 

fick föräldrarna ett samtal från sjukhuset för uppföljning av tidigare utgivna material. I 

väntrummet fick barnen en leksak att leka med samt ett paket att öppna i samband med 

anestesiinduktion. I studien använde sig forskarna av tre kontrollgrupper, en med sedvanlig 
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preoperativa rutiner, en grupp som erhöll midazolam samt en grupp som hade föräldrar 

närvarande i det preoperativa skedet. Fernandes et al., (2014) skattade barnens oro och ångest 

med hjälp av CSWQ medan Kain et al., (2007) använde sig av mYPAS. Resultaten visade att 

de barn som erhöll preoperativ information anpassad till deras ålder och utveckling har 

mindre oro och ångest preoperativt. Fernandes et al., (2014) visade att de inte fanns någon 

statistisk skillnad mellan de olika typerna av informationsmaterial i deras interventionsgrupp 

vilket innebar att oavsett material typ har anpassad information en viktig inverkan för att 

minska barns oro. Kain et al., (2007) som hade en kontrollgrupp där barnen erhöll midazolam 

visade, i samband med anestesiinduktion, att denna grupp hade liknande stadie av oro och 

ångest som interventionsgruppen.  

 

Att redan i hemmets trygga miljö förbereda sig inför anestesi och kirurgi är ett alternativ som 

undersöktes av Waimizu et al., (2009), Tunney & Boore, (2013) och O´Conner-Von (2008). 

Waimizu et al., (2009) studerade effekten av en patientundervisningsvideo där 

interventionsgruppen (n=77) fick tillgång till videon för hemmabruk tillsammans med en 

extra broschyr inför inskrivning medan kontrollgruppen (n=81) enbart fick se videon i 

samband med inskrivningssamtal. Syftet var att föräldrarna som skulle använda sig av videon 

och broschyren, vilka var anpassade för barn, för att förbereda barnet inför anestesi och 

kirurgi. Även Tunney och Boore (2013) samt O´Conner-Von (2008) har studerade 

preoperativa informationsmetoder att använda i hemmet. Tunney och Boore (2013) utformade 

en sagobok som handlade om de perioperativa omhändertagandet medan O´Conner-Von 

(2008) utformade ett internetprogram för unga vuxna med information om de planerade 

ingreppet samt omvårdnaden kring kirurgin. Båda studierna använde sig av en 

interventionsgrupp (n=28, n=40) och en kontrollgrupp (n=14, n=40) som erhöll standard 

preoperativ information. O´Conner-Von (2008) hade även en tredje jämförelsegrupp som 

avsagt sig både sjukhusets standardinformation samt den internetbaserade informationen 

(n=24). Waimizu et al., (2009) har skattade oro och ångest med hjälp av FACES rating scale, 

O´Conner-Von (2008) med hjälp av State-Trait Anxiety Inventory for Children  (STAIC) och 

Tunney och Boore (2013) använde sig av CD:H samt Hospital Fear Rating Scale (HFRS). 

Resultatet av Waimizu et al., (2009) och Tunney & Boore (2013) visade en lägre oro och 

ångest hos interventionsgrupperna preoperativt, där Tunney och Boore (2013) sagobok var 

mer effektiv hos flickorna. O´Conner-Von (2008) kunde däremot inte visa någon signifikant 

skillnad mellan sin interventionsgrupp och kontrollgrupp.  
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De sex artiklar (Cuzzocrea et al., 2013; Fernandes et al., 2014; Kain et al., 2007; O´Conner-

Von, 2008; Tunney & Boore, 2013 & Waimizu et al., 2009) som studerade effekten av olika 

preoperativa informationsmetoder har haft olika resultat beroende på informationsmetod. 

Temats sammanlagda evidensstyrka har bedömdes som låg (++) eftersom de olika 

informationsmetoderna skiljer sig så pass från varandra att ny forskning kommer troligtvis ha 

betydelse för resultatets tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Alternativa metoder 

Wang, Escalera, Lin, Maranets och Kain (2008) undersökte, efter att ha sett effekt hos vuxna, 

huruvida akupressur av Extra-1 (Yin-Tang) punkten kan reducera oro och ångest hos barn 

inför anestesi och kirurg. En interventionsgrupp (n=26) erhöll en självhäftande 

akupressurpärla mellan ögonbrynen på en punkt, Extra-1, som tidigare visat reducera stress 

och har en tendens till hypnotisk effekt. Kontrollgruppen (n=26) erhöll samma 

akupressurpärla, dock på en placebo punkt. Barnens oro och ångest skattades med hjälp av 

STAIC. Resultatet visade att de barn som erhöll akupressur på Extra-1 punkten upplevde en 

minskad känsla av oro och ångest 30 minuter efter applikationen. Kontrollgruppen däremot 

visade en ökad oro och ångest.  

 

Då det här är den enda studien inom detta område som hittades efter litteratursökningen blir 

den samlade evidensstyrkan mycket låg (+), det vetenskapliga underlaget är otillräckligt 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

DISKUSSION 

Litteraturstudien som genomfördes visade flera olika metoder som sjuksköterskan kan 

använda sig av för att lindra barns oro och ångest i samband med anestesi och kirurgi. 

Resultatet beskriver fyra huvudteman som sjuksköterskan kan utgå ifrån, clowninteraktion, 

sjukhusmiljö, distraktion samt preoperativ information. Även en alternativ metod i form av 

akupressur inkluderades i resultatet dock hittades bara en relevant artiklar som styrkte den 

typen av metod. Clowninteraktion visade sig vara starkt korrelerat med en minskad oro och 

ångest hos barn där flera studier visade på samma resultat. Clownerna var professionellt 
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utbildade och hade flera års erfarenhet av yrket. Att låta barnen preoperativt bekanta sig med 

sjukhusmiljön samt den medicinska utrustningen som kan komma att användas i samband 

med anestesin visade även ha möjlighet att reducera preoperativ oro och ångest. 

Sjuksköterskan har även möjlighet att använda sig av distraktionsteknik för att minska barns 

oro och ångest med hjälpmedel såsom videospel, böcker, dockteater och leksaker. De visade 

sig även vara viktigt att den preoperativa informationen är anpassad till barn och att man 

använder sig av informationsmetoder som barn har lätt att förstå och ta sig till såsom 

dockteater, internetprogram och sagoböcker.  

 

Resultatdiskussion  

Clowninteraktion 

Att använda sig av professionellt utbildade clowner visade sig vara ett effektivt sätt att minska 

barns oro och ångest inför anestesi och kirurgi (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan et al., 

2008; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2010; Dionigi et al., 2014). Socialstyrelsen (2010) 

menar att barn med oro och ångest ofta döljer sina tankar och känslor och att ledsenhet kan 

vara ett tecken på oro och ångest. Att få interagera med någonting som barnet förknippar med 

glädje kan medföra ett minskat lidande för barnet. I de granskade studierna var 

interventionslängden varierande. Dionigi et al., (2014) och Vagnoli et al., (2005) hade en 

interventionslängd som var dubbelt så lång i jämförelse med Fernandes och Arriaga (2010) 

och Golan et al., (2008). Dock påvisade samtliga studier ett positivt resultat vilket kan 

innebära att interventionslängden inte är det relevanta i metoden.  

 

De olika författarna har använt sig av olika mätmetoder för att skatta barns oro och ångest. 

Dessa har dock i metodbeskrivningen diskuterats och utvärderats av författarna själva och 

ansetts både valida och reliabla i klinisk mening (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan et al., 

2008; Vagnoli et al., 2005; Vagnoli et al., 2010; Dionigi et al., 2014), vilket innebär att det 

inte bör påverka den gemensamma evidensstyrkan. De vanligaste mätinstrumenteten var 

mYPAS som användes i fyra av de fem studierna (Golan et al., 2008; Vagnoli et al., 2005; 

Vagnoli et al., 2010; Dionigi et al., 2014). 
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Att lindra barnens oro och ångest inför anestesi och kirurgi med hjälp av professionella 

clowner är väldigt effektivt (Fernandes & Arriaga, 2010; Golan et al., 2008; Vagnoli et al., 

2005; Vagnoli et al., 2010; Dionigi et al., 2014) men kan anses vara resurskrävande samt 

ekonomiskt påfrestande för sjukvården. På universitetssjukhus där det genomförs flertalet 

operationer på barn dagligen kan även logistiska problem tänkas uppstå. 

 

Sjukhusmiljö 

Barn är känsliga för förändringar och upplever den främmande miljön på sjukhuset 

skrämmande och kan uppleva vilsenhet i den tillvaro som inte är hemmet (Hallström & 

Lindberg, 200; Forsner, 2006). Att låta barnen preoperativt få bekanta sig med sjukhusmiljön 

och den medicinska utrustningen kan minska oro och ångest som är relaterad till denna typ av 

situation. De studier där barnen erbjöds rundvandringar och möjlighet till att utforska 

medicinska utrustningen påvisade minskad oro och ångest både pre- och postoperativt 

(Brewer et al., 2006; Karimi et al., 2014; Li et al., 2007). 

 

I litteratursökningen hittades enbart tre artiklar som beskrev denna typ av metod som 

användning för att minska barns preoperativa oro och ångest. Dock visade samtliga artiklar ett 

positivt resultat vilket ändå kan understryka att metoden är relevant. Att tillåta barnen att 

vistas i operationslokalerna tillsammans med personal kan vara tidskrävande men troligtvis 

inte resurskrävande då rundvandringarna kan genomföras i grupp och enbart en personal 

behöver åsidosättas. Brewer et al., (2006) använde sig av en child life specialist och det visade 

sig att interventionsgruppen hade en lägre oro och ångest postoperativt. De kan diskuteras om 

det verkligen behövs en specialistutbildad anställd för att få samma effekt av rundvandringen 

eller om det räcker med en person som har en vana att vårda barn.  

 

Distraktion 

Då det har visats att barn som har hög oro och ångest i samband med anestesiinduktion har 

svårare att samarbeta med personalen (Li & Lam, 2003) kan användandet av distraktion i 

form av barnprogram underlätta denna procedur för all berörd sjukvårdspersonal. Att låta de 

barn som ska genomgå planerad kirurgi titta på barnprogram under förberedelsetiden samt 
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inne på operationsal är inte bara effektivt för att minska barnets lidande (Lee et al., 2012: 

Mifflin et al., 2012 & Kerimoglu et al., 2013) utan kan även anses vara fördelaktigt då 

personalen kan fokusera på sina praktiska arbetsuppgifter istället för att verbalt, via 

exempelvis sång, distrahera barnet. Detta kan tänkas underlätta framförallt för nyexaminerad 

personal som ännu inte erhållit rutin i sin profession. Att som Mifflin et al., (2012) använda 

sig av live-streamade barnprogram som visas på redan installerade teveskärmar i 

operationssalen kan anses som ett kostnadseffektivt sätt att minska barnens oro och ångest då 

inga ekonomiska utgifter krävs. Då barnen i samtliga studier dessutom fått vara delaktiga i 

valet av barnprogram kan detta medföra en stärkt känsla av autonomi vilket är viktigt för 

sjuksköterskan att värna om (Sandman & Kjellström, 2013). Användandet av dator- och 

videospel är även ett effektivt sätt att distrahera barnen under hela de preoperativa förloppet 

(Patel et al., 2006). Även dator- och videospel är en distraktionsteknik som är användbar även 

i operationssalen utan att riskera hygien och koncentrationen hos anestesipersonalen. Dock 

kan det möjligtvis tänkas vara ekonomiskt oförsvarbart för ett sjukhus med en stor verksamhet 

inom barnkirurgi att köpa in portabla dator- och videospel till all planerad kirurgi. 

 

Vidare studerade Golden et al (2006) och Lee et al (2012) effekten av leksaker som 

distraktionsteknik. Båda studierna visade ett positivt resultat även då den ena 

interventionsgruppen fick leksaken av personalen som en gåva (Golden et al., 2006) och den 

andra ombads att ta med sin favoritleksak hemifrån (Lee et al., 2012). Att låta barnen ta med 

sig en leksak hemifrån kan tänkas vara enklare för sjukvården samt mer kostnadseffektivt, 

dock finns alltid risken att barnet alternativt föräldrarna glömmer detta. Detta är en risk som 

helt försvinner i samband med att sjukhuset köper in och preoperativt ger en leksak till de 

barn som ska genomgå kirurgi i syfte att distrahera barnen. 

 

Artiklarna evidensgraderades utifrån sitt syfte att distrahera barnet, oavsett vilken 

distraktionsmetod som användes vid interventionen. Samtliga påvisade en minskad oro och 

ångest hos de barn som befunnit sig i interventionsgrupperna vilket ger en hög evidensstyrka. 

Dock har vissa distraktionsmetoder, så som användandet av barnprogram och leksaker, 

studerats mer än andra och om man skulle undersöka varje teknik var för sig skulle 

evidensstyrkan bland de olika teknikerna variera. 
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Preoperativ information 

Barn har rätt till samma information som vuxna inför anestesi och kirurgi och det ingår i 

sjuksköterskans profession att förvissa sig om att patienten, även barn, förstår den information 

som getts (SOSFS 1982:763; SOSFS, 2005). Det har vistats att barn som får tillgång till 

adekvat information inför kirurgiska ingrepp upplever en ökad känsla av trygghet (Forsner et 

al., 2006) och de studier som undersökt preoperativa informationsmetoder har även visat att 

de metoder som är anpassat utifrån barnets kognitiva förmåga även bidra till minskad oro och 

ångest (Cuzzocrea et al., 2013; Fernandes et al., 2014; Kain et al., 2007; O´Conner-Von, 

2008; Tunney & Boore, 2013 & Waimizu et al., 2009). 

 

Fernandes et al., (2014) samt Kain et al., (2007) visade i sina studier att preoperativ 

information med bland annat hjälp av en barnanpassad informationsvideo och-/eller broschyr 

var effektiva sätt att minska barnens preoperativa oro och ångest inför det kirurgiska 

ingreppet. Det kan antas att en god förberedelse redan innan inskrivning ger barnet en ökad 

möjlighet till att utveckla egna copingstrategier inför det kommande ingreppet, vilket är 

viktigt för att barnen själv ska kunna lindra sin oro och vårdlidande (Pölkki, Pietilä & 

Rissanen, 1999; Hall, 1987), men även att ge barnen en möjlighet till autonomi och egna 

åsikter om hur vården ska utformas så som hälso- och sjukvården kräver (SOSFS 1982:763). 

Fernandes et al., (2014) jämförde olika typer av informationsmetoder, brädspel, video och 

broschyr men kunde inte se någon skillnad mellan de olika alternativen. Detta understryker att 

det är det är informationen som är det viktiga för oro och ångesten och inte metoden så länge 

informationen är utformad på ett barnanpassat sätt. En tidigare genomförd studie har visat ett 

samband mellan god preoperativ information och samarbetsviljan i samband med 

anestesiinduktion (Melamed et al., 1983). Detta stämmer väl överens med Cuzzocrea et al., 

(2013) samt Kain et als., (2007) resultat där barnen i interventionsgrupperna, som erhållit 

barnanpassad preoperativ information, påvisade mindre oro och ångest vid induktion. 

 

Två utav artiklarna, som studerat preoperativa informationsmetoder, var byggda på material 

som forskarna själva utformat (Tunney & Boore, 2013 & O´Conner-Von, 2008) vilket 

möjligtvis kan påverka deras resultat. Tunney och Boore (2013) hade dessutom en låg kvalité, 

enligt bedömningsmallen, vilket ytterligare gör att deras resultat kan ifrågasättas. O´Conner-
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Vons (2008) artikel däremot hade hög kvalité vilket gör slutsatsen mer valid. Denna slutsats 

pekade dock på att hennes internetbaserade program inte hade någon signifikant skillnad på 

den studerade gruppens oro och ångest.  

 

Att göra en evidensgradering av dessa studiers resultat kan antas vara svårt, främst på grund 

av författaren studerat olika typer av informationsmetoder. Det som är angeläget är att 

informationen är anpassad till barn och att metoderna man använder sig av är hanterbara 

beroende på barnets ålder, så som exempelvis videos, dockteatrar och brädspel (Cuzzocrea et 

al., 2013; Fernandes et al., 2014 & Waimizu et al., 2009). En god preoperativ information kan 

inte enbart medföra ett reducerande lidande för barnet utan även minska de postoperativa 

komplikationerna (Melamed et al., 1983) därför kan det antas vara av stor vikt för 

sjukvårdspersonal att använda sig av metoder som har god effekt. 

 

Alternativa metoder 

Att använda alternativa metoder, så som akupressur för att lindra oro och ångest har studerats 

på vuxna och nu visats ha god effekt på barn (Wang et al., 2008). Artikeln hade en medelhög 

poäng i kvalitetsgranskningen men en låg evidensstyrka då denna studies resultat var det enda 

inom detta ämne. Sjukvården bör dock inte förbise alternativa metoder även om det är 

kontroversiella. Att utföra akupressur på barnen preoperativt kan vara kostnadseffektiv i 

jämförelse med andra interventioner så som clowninteragerande och dataspelande. Mer 

forskning inom ämnet krävs dock för en ökad evidensstyrka och generaliserbarhet. 

 

Teoretisk referensram 

Varje barn inom hälso- och sjukvården kan ha ett lidande. Lidandet är något naturligt hos 

varje människa och ett barn formar själv sitt lidande och varje barns lidande på så vis unikt. 

Sjuksköterskan måste tillåta barnet hitta ett eget språk för att beskriva detta lidande (Arman, 

2012). Genom goda preoperativa informationsmetoder får barnet möjlighet att processa 

händelseförloppet inför anestesi och kirurgi och på så vis få möjlighet till att uttrycka lidandet.  
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Ett barn som upplever lidande är i behov av kontinuerliga kärlekshandlingar. Hos en 

människa som lider finns en strimma lust vilken kan framkallas genom lek och skratt 

(Eriksson, 1994). Kärlek kan uttryckas via lek och de barn som får möjlighet att leka 

tillsammans med professionellt utbildade clowner alternativt komma i kontakt med 

sjukhusmiljö och den medicinska utrustningen på ett lekfullt sätt kan lindra sitt lidande. Det 

ingår i sjuksköterskans profession att ansvara för barnets och deras föräldrar genom att vara 

närvarande och lyhörd till barnets behov. För att möjliggöra detta bör sjuksköterskan inte 

enbart fokusera på det praktiska i yrket utan ägna tid åt det vårdande samtalet med barnet 

(Sjögren, 2012) samt att vara uppdaterad på adekvata metoder att framkalla lek och kärlek i 

vårdandet. 

 

Metoddiskussion  

För att besvara den frågeställning studien byggde på ansågs en systematisk litteraturstudie 

mest lämplig. Detta för att kunna hitta och sammanställa flertal redan evidensprövade metoder 

som sjuksköterskan kan använda sig av för att minska barns oro och ångest i samband med 

anestesi och kirurgi. Välbeprövade databaser såsom Pubmed och CINAHL användes för att få 

tillgång till ett brett utbud av studier. Möjligen hade ytterligare databaser gett bredare resultat 

dock återkom flertal artiklar som redan var publicerade i båda databaserna.  

 

De inklusionskriterier som bestämdes innan sökningen var att studien ska vara av kvantitativ 

metod, barnen skulle genomgå någon form av anestesi eller generell anestesi.  De studier 

artiklarna grundar sig på skulle ha genomförts på barn 0-18 år, detta på grund av studiens 

syfte. De sökord som sökningen baserades på valdes för att hitta relevanta artiklar. Enbart 

sökordet anxiety användes som Mesh-term detta på grund av resterande sökords Mesh-termer 

begränsade sökresultatet. För att få ett så aktuellt resultat som möjligt exkluderas artiklar som 

var mer än 10 år gamla redan i sökningen. På grund av etiskt ställningstagande skulle artiklar 

utan etiskt godkännande eller resonemang exkluderas dock visade sig samtliga utvalda artiklar 

hade ett etiskt godkännande. Vidare, vid analys av artiklarna exkluderades en artikel på grund 

av för låg kvalitet men som även inte uppfyllde studiens syfte och frågeställning. För att 

tydliggöra vilka artiklar som exkluderades och anledningen till detta sammanställdes de i en 

tabell där design, metod och exkluderingsorsak redogjordes. Detta för att understryka att inga 
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artiklar exkluderades på grund av ett resultat som mot visade övriga artiklar artiklars resultat 

vilket är viktigt ur ett forskningsetiskt perspektiv (Kristensson, 2014) 

 

Kvalitetsbedömningen utfördes utifrån en modifierad mall av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Mallen modifierades genom att utesluta frågor gällande population och detta anses 

inte påverkar studiernas kvalitet generellt.  Gällande poängbedömningen bestämdes gränserna 

för de olika kvalitetsnivåerna, hög, medel och låg utifrån sammanlagda poäng (se Bilaga 2). 

Möjligen hade gränserna kunna begränsats ytterligare för att således få ett högre sammanlagt 

kvalitetsvärde. I resultatet hade alla artiklar, utom en, medel eller hög kvalitet. Denna valdes 

att inkluderas på grund av att resultatet överensstämde med resterande artiklar i temats 

resultat. De olika teman evidensgraderades utifrån GRADE som är ett beprövat verktyg 

gällande sammanlagda evidensstyrkan, tre utav de utformade temana hade måttlig eller hög 

evidens vilket måste anses som bra metoder för sjuksköterskan att använda sig av. Gällande 

olika preoperativa informationsmetoder behövs ytterligare forskning för att få ökad 

evidensstyrka samma sak gäller de studier där barnen fått bekanta sig med sjukhusmiljön och 

den medicinska utrustningen.  

 

Slutsats 

I Sjuksköterskans profession ingår ansvaret för att arbeta mot minskad oro och ångest hos 

barn inför anestesi och kirurgi. Oro och ångest hos barn ger inte enbart ett ökat lidande utan 

även förlängda vårdtider med ekonomiska konsekvenser. Sjuksköterskan har flertal olika 

metoder att använda sig av där distraktionsteknik samt clowninteraktion är de som idag har 

störst evidensstyrka. I kommunikationen med barnet är det viktigt att föra en lyhörd och 

empatisk dialog samt ge adekvat information anpassad till patientens ålder. För att möjliggöra 

detta är det viktigt att tillgodogöra ny forskning samt att regelbundna översiktsartiklar 

sammanställs på nya studier inom området.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Mätinstrument 

CD:H - Child Drawing: Hospital 

För att mäta barnets oro och ångest genom CD:H (Child Drawing: Hospital) tilldelas barnet 

ett vitt ark i förbestämd storlek samt en låda med 8 färgpennor i olika färger. Barnet ombeds 

därefter att måla en person de träffat på sjukhuset. Teckningen delas därefter in i tre 

analysdelar och bedöms enligt ett poängsystem. I första analysdelen studerar man bland annat 

position av personen, ansiktsuttryck etc. Vid andra sektionen studerar man indicier på hög oro 

och ångest, exempelvis om barnet har skuggat kroppsdelar. Här kan ytterligare poäng 

tilläggas av den som analyserar teckningen. Slutligen, i sista sektionen, ser man till bildens 

helhet och här kan ytterligare poäng, 1-10 tilldelas beroende på vad bilden ger för 

helhetsintryck (Clatworthy et al., 1999). 

  

CSQW- The Child Surgery Worries Questionnaire 

En skala för att uppmärksamma barns oro inför kirurgi. Självskattningsformuläret mäter 23 

olika punkter som tillåter tre typer av oro. Oro inför hospitalisering, medicinska 

undersökningar, sjukdom och negativa konsekvenser. En fem poäng skala används där 0 står 

för att ingen oro finns och siffran 4 står för extrem oro (Quiles et al., 2000). 

 

mYPAS - modified Yale Preoperative Anxiety Scale 

Ett instrument för att mäta barns oro och ångest i samband med anestesi eller utvärdera en 

interventionens effekt och består av 22 punkter i fem kategorier (aktivitet, verbala uttryck, 

känslomässiga uttryck, grad av upprördhet samt användandet av förälder). Instrumentet är 

utformat utifrån specifika beteenden hos barnet för att pedagogiskt kunna tolka barnets oro 

och bedöms via en poängskala där ett högt poäng indikerar hög oro och ångest (Kain et al., 

1997). 
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STAIC - State-Trait Anxiety Inventory for Children   

Består av två olika skalor: A-state scale och A-trait scale. Skalorna består av 20 påståenden 

som mäter graden av ångest hos barn. Barnets ombeds att betygsätta olika påståenden från 

nästan aldrig sant till ofta sant. Skalan mäter långsiktigt ångestgraden för att få en överblick 

hur barnet mår. En separat skala utformas för att undersöka vilken typ av ångest som är mest 

dominerande och vilken typ av behandling som är lämpligast (Spielberger et al., 1973).  

 

CSAS-C - Chinese Version of The State Anxiety Scale for Children 

 

Utgår från STAI-C men har modifierats i denna skala för att anpassas bland annat till 

akutsjukvård. Denna skala för att egenskattning av oro och ångest består enbart av 10 

påståenden istället för de 20 som ursprungsversionen har. Påståendena graderas på samma sätt 

ger barnet en chans att uttrycka sina känslor angående sjukhusvistelsen (Li et al., 2008).   

 

HFRS - Hospital Fear Rating Scale 

En skala för att mäta inneliggande barns ångest inför kirurgi. Formuläret innehåller 16 

påståenden om rädsla relaterat till sjukhus och medicinska aspekter av vård, 9 påståenden 

handlar om allmän rädsla. Varje påstående skattas av barnet själv genom att använda en skala 

från ett till fem, där ett är ingen rädsla alls, och fem står för mycket rädd (Melamed & Siegel, 

1975).  

 

SAM - The Self-Assessment Mannequin 

En mätskala som ofta används på barn för att mäta vad barn gillar och inte gillar. Skalan är 

utformad genom fem olika figurer, från ledsen till jätteglad samt olika ansiktsuttryck för att 

mäta hur tillfredsställt barnet är (Bradley & Lang, 1994). 

 
 
The Wong-Baker FACES Scale.  
 
Att använda sig av tecknade ansiktsuttryck i olika former är ett vanligt sätt att skatta smärta 

och oro inom barnsjukvården. The Wong-Baker FACES Scale består av sex stycken ansikten 
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och är ursprungligen designat för att mäta smärta. Skalan är graderad från 0, vilket innebär 

ingen smärta, till 5 vilket är värsta tänkbara smärta. Patienten tillfrågas att ringa in alternativt 

peka på det ansikte som bäst stämmer överens med deras smärt- alternativt orosintensitet 

(Garra et al., 2010).  
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Bilaga 2. Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, 
RCT och CCT.  

Original utformad av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011).  

 

Forskningsmetod: RCT CCT Multicenter         Kontrollgrupper 

 

Adekvata kriterier för    Ja Nej Vet ej 
inkludering/exkludering? 

Är urvalsförfarandet beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

Representativt urval?   Ja Nej Vet ej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de  Ja Nej Vet ej 
randomiserandes till? 

Blindning av patienter?   Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare?   Ja Nej Vet ej 

Blidning av forskare?   Ja Nej Vet ej 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Är instrumenten valida?   Ja Nej Vet ej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej Vet ej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  Hög Medel Låg 

 

Poäng: 1p för Ja. 0p för Nej/Vet ej. 

Hög kvalitet: 13-16p  Medel kvalitet: 10-13p  Låg kvalitet: <10p 

Totalt: 16p 
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Bilaga 3. Exkluderade artiklar 

Författare, år, land Titel Syfte Design, metod, 
datainsamling 

Deltagare 
Inklusion-
/exklusionskriterier 

Exklusionsorsak 

Li et al., 2009. 
Kina. 

Enhancing the 
efficacy of 
psychoeducational 
interventions for 
paediatric 
patients in a 
randomised 
controlled trial: 
methodological 
considerations 

Att metoddiskutera 
en tidigare 
randomiserad 
kontrollerad studie 
(RCT).  

RCT. 
Deltagarna 
randomiserades till 
två olika grupper. 
Kontrollgruppen 
erhöll sedvanlig 
preoperativ 
information och 
interventionsgruppen 
erhöll terapeutisk lek.  
Mätinstrument: 
CSAS-C, CEMS. 

Deltagare: n=203. 
Ålder: 7-12år.  
Inklusion: 7-12år, 
talar kantonesiska och 
läsa kinesiska, 
dagkirurgiskt ingrepp.  
Exklusion: kronisk 
sjukdom, nyligen 
genomgått kirurgi, 
kognitiva och 
inlärningssvårigheter. 

Exkluderas på grund 
av att artikeln är en 
metoddiskussion av 
en tidigare inkluderad 
studie.  

Li et al., 2007.  
Kina. 

Effectiveness and 
Appropriateness of 
Therapeutic 
Play Intervention in 
Preparing Children 
for Surgery: 
A Randomized 
Controlled Trial 
Study 

Att undersöka 
effektiviteten och 
lämpligheten av 
terapeutisk lek som 
preoperativa 
förberedelser för barn 
som ska genomgå 
kirurgi.  

RCT. 
Deltagarna 
randomiserades till 
två olika grupper. 
Kontrollgruppen 
erhöll sedvanlig 
preoperativ 
information och 
interventionsgruppen 
erhåll terapeutisk lek. 
Mätinstrument: 
CSAS-C, PPSQ.  
 

Deltagare: n=203. 
Ålder: 7-12 år. 
Inklusion: Barn 7-12 
år, talar kantonesiska 
och läser kinesiska, 
medföljande förälder, 
dagkirurgiskt ingrepp. 
Exklusion: tidigare 
kirurgi, kognitiva och 
inlärningssvårigheter.  

Exkluderas på grund 
av att artikeln bygger 
på en studie som 
redan är inkluderad 
samt låg poäng i 
kvalitetsgranskningen. 
 

Li et al., 2006. 
Kina.  

Psychoeducational 
preparation of 

Att studera effekten 
av terapeutisk lek hos 

RCT.  
Deltagarna 

Deltagare: n=203. 
Ålder: 7-12år.  

Exkluderas på grund 
av att artikeln bygger 
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children for surgery: 
The importance of 
parental involvement 

barn som ska 
genomgå dagkirurgi 
och understryka 
vikten av föräldrars 
närvaro i den 
psykosociala 
förberedelsen.   

randomiserades till 
två olika grupper. 
Kontrollgruppen 
erhöll sedvanlig 
preoperativ 
information och 
interventionsgruppen 
erhåll terapeutisk lek.  
Mätinstrument: 
CSAS-C. 
 

Inklusion: 7-12år, 
barn och förälder ska 
kunna tala 
kantonesiska och läsa 
kinesiska, föräldrar 
måste medfölja.  
Exklusion: tidigare 
kirurgi, sjukdom som 
krävde medicinsk 
sjukvård, kognitiva 
och 
inlärningssvårigheter. 

på en studie som 
redan är inkluderad 

Nguyen et al., 2010. 
Vietnam. 

Music Therapy to 
Reduce Pain 
and Anxiety in 
Children With Cancer 
Undergoing Lumbar 
Puncture: 
A Randomized 
Clinical Trial 

Att undersöka om 
musikterapi influerar 
smärta och ångest 
hos barn som ska 
genomgå 
lumbalpunktion (LP).  

RCT. 
Deltagarna 
randomiserades till 
två olika grupper. 
Interventionsgruppen 
fick lyssna på musik 
inför LP. 
Kontrollgruppen 
erhöll vanliga 
förberedelser.   
 

Deltagare: n=40. 
Ålder: 7-12år.  
Inklusion: genomgått 
LP tidigare. 
Exklusion: Syn- och 
hörselnedsättning. 
Kognitiv störning.  

Exkluderades på 
grund av att studien 
inte uppfyllde syfte 
och frågeställningen.  

Tey et al., 2012. 
Singapore. 

Reducing Anxiety 
Levels in Preschool 
Children 
Undergoing 
Cryotherapy for 
Cutaneous Viral 
Warts 

Att undersöka om en 
bärbar videospelare 
med barnprogram 
kan reducera oro och 
ångest inför 
frysbehandling av 
vårtor. 

Icke-blindad 
interventionsstudie. 
Deltagarna delades in 
i två grupper, 
interventionsgruppen 
fick titta på 
barnprogram. 
Kontrollgruppen 
erhöll sedvanliga 

Deltagare: n=99.  
Ålder: 2-6år.  
Inklusion: finns inte.  
Exklusion: finns inte. 
 
 

Exkluderades på 
grund av att studien 
inte uppfyllde syfte 
och frågeställningen. 
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rutiner. 
Yu et al., 2009. 
Kina.  

Effects of music on 
anxiety and pain in 
children with cerebral 
palsy 
receiving 
acupuncture: A 
randomized 
controlled trial 

Att undersöka 
effekten av musik på 
oro och ångest och 
smärta hos barn med 
cerebral pares som 
får akupunktur.  

RCT.  
Deltagarna delades i 
två grupper: grupp ett 
fick lyssna på sin 
favorit musik, grupp 
2 kontrollgrupp.  
Mätinstrument: 
mYPAS 

Deltagare: n=60 
Ålder: 2-12 år 
Inklusion: Cerebral 
pares 
Exklusion: 
hörselnedsättning, 
kroniska sjukdomar, 
sedativa läkemedel. 

Exkluderades på 
grund av att studien 
inte uppfyllde syfte 
och frågeställning. 
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Bilaga 4. Översiktstabell inkluderade artiklar 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Design, metod, 
datainsamling 

Deltagare 
Inklusion-
/exklusionskriterier 

Resultat Kvalitets- 
granskning 

Brewer et 
al., 2006. 
USA 

Pediatric 
Anxiety: 
Child Life 
Intervention 
in Day 
Surgery. 

Att undersöka hur 
vida preoperativa 
förberedelser med 
hjälp av en child life 
specialist kan minska 
pre-och postoperativ 
oro och ångest inom 
dagkirurgi. 

Dubbel-blind 
interventionsstudie.  
En 
interventionsgrupp 
som fick träffa en 
child life specialist. 
De fick en 
orienteringstur i 
dagkirurgens lokaler. 
De använde sig av ett 
rum med riktig 
medicinsk utrustning, 
där barnet fick 
utforska och utöva.  
Kontrollgruppen fick 
sedvanlig preoperativ 
information.  
Mätinstrument: 
CD:H. 

Deltagare: n=142. 
Ålder: 5-11 år. 
Inklusionskriterier:  
5-11 år.  
Genomgick planerad 
öron- näsa- 
halskirurgi. 
 
Exklusionskriterier: 
Efterfrågat en child 
life specialist.  
Tidigare kirurgi 
och/eller 
sjukhusinläggning.  
Utvecklingsstörning 
eller icke 
engelsktalande.  

Interventionsgruppen 
skattade en högre oro 
och ångest preoperativt 
men en lägre ångestnivå 
postoperativt i 
jämförelse med. 

Hög (14) 
 

Cuzzocrea 
et al., 
2013.  
Italien.  
 
 
 
 

A 
psychological 
preoperative 
program: 
effects on 
anxiety 
and 
cooperative 

Att utvärdera effekten 
av psykologiskt 
preoperativt program 
för att minska 
preoperativ oro och 
öka barnets 
samarbetsvilja inför 
kirurgi.  

Icke randomiserad 
interventionsstudie. 
Barnen 
randomiserades till 
två grupper. 
Inteventionsgruppen 
genomgick en 
psykologisk 

Deltagare: n=50. 
Ålder: 3-12 år.  
Inklusion: 
Inneliggande på 
barnkirurgen.  
Exklusion: Kronisk 
eller psykisk 
sjukdom.  

Resultatet visar att 
barnen i 
interventionsgruppen 
hade en lägre oro och 
ångest i 
förberedelserummet och 
i vid anestesiinduktion i 
jämförelse med 

Medel (12) 
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behaviors. intervention baserad 
på ett 
förberedelseprogram, 
där en barnpsykolog 
deltog. 
Kontrollgruppen fick 
barnen klassiska 
distraktionstekniker 
utan relation till 
förberedelseprogram. 
Mätinstrument: 
mYPAS  

ursprungsvärdet. 
Kontrollgruppen hade 
högst oro och ångest 
under anestesiinduktion.  

Dionigi et 
al., 2014. 
Italien.  

Clown 
intervention 
to reduce 
preoperative 
anxiety in 
children 
and parents: 
A randomized 
controlled 
trial 

Att få en djupare 
kunskap om effekten 
av clownterapi som en 
alternativ intervention 
för att minska 
preoperativ ångest hos 
barn och dess 
föräldrar. 

RCT.  
En 
interventionsgrupp 
som preoperativt fick 
träffa två clownläkare 
i ca 30 min. 
Kontrollgrupp fick 
sedvanlig 
preoperativa 
förberedelser. 
Mätinstrument: 
mYPAS.  

Deltagare: n=77. 
Ålder: 2-12 år.  
Inklusion: Genomgå 
generellanestesi på 
öron- näsa- 
halsoperation, ingen 
clownrädsla, 
italiensktalande 
föräldrar. 
Exklusion: Barn 
yngre än 2 år eller 
äldre än 12 år. Ej 
godkännande från 
föräldrar.  

Clowngruppen visade en 
signifikant reduktion av 
mYPAS mellan väntrum 
och förberedelserum 
medan kontrollgruppen 
visade en ökad oro och 
ångest.  

Medel (12) 
 

Fernandes 
& Arriaga, 
2010.  
Portugal. 

The effects of 
clown 
intervention 
on 
worries and 
emotional 

Att undersöka om 
clownintervention kan 
reducera preoperativ 
oro och känslosvar.  

Kvasi-experimentell 
design. 
En 
interventionsgrupp 
som preoperativt fick 
träffa en clown 15 

Deltagare: n=70. 
Ålder: 5-12 år.  
Inklusion: Planerad 
dagkirurgi, föräldrar 
medföljer, 
föräldrarnas 

Clowngruppen visade 
minskad oro jämförelse 
med kontrollgruppen i 
avseende av 
hospitalisering, 
medicinska procedurer 

Medel (12) 
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responses in 
children 
undergoing 
surgery 

min.  
Kontrollgruppen 
erhöll vanliga 
preoperativa rutiner.   
Mätinstrument: 
CSWQ,  SAM. 

godkännande.  
Exklusion: Barn 
under 5 år, barn med 
neurologisk eller 
psykisk sjukdom. 

samt negativa 
konsekvenser i samband 
med sjukdom. Barnen i 
clowngruppen var 
mindre upprörda i 
jämförelse med 
kontrollgrupp.  

Fernandes 
et al., 
2014. 
Portugal.  

Providing 
preoperative 
information 
for children 
undergoing 
surgery: a 
randomized 
study testing 
different 
types of 
educational 
material to 
reduce 
children’s 
preoperative 
worries 

Att undersöka tre 
typer av preoperativa 
undervisningsmaterial, 
broschyr, film och 
brädspel samt deras 
effekt på preoperativ 
oro och föräldrarnas 
ångest.   

RCT.  
Interventionsgruppen 
erhöll 
undervisningsmaterial 
om operation och 
sjukhusvistelse. 
Jämförelsegruppen 
erhöll samma 
material men utan 
specifik information 
gällande operation 
och sjukhusvistelse. 
Kontrollgruppen 
erhöll inget material.   
Mätinstrument: 
CSWQ. 

Deltagare: n=125.  
Ålder: 8-12 år.  
Inklusion: Genomgå 
dagkirurgi.  
Exklusion: Föräldrar 
som inte är 
portugistalande. Barn 
med känslo- och/eller 
mentalstörning.  

Resultatet visade att barn 
i interventionsgruppen 
hade en lägre oro 
preoperativt än barnen i 
båda 
jämförelsegrupperna. De 
visas dock ingen 
statistisk skillnad mellan 
de olika 
undervisningsmaterialen.  

Hög (14) 
 

Golan et 
al., 2008. 
USA. 

Clowns for 
the prevention 
of 
preoperative 
anxiety 
in children: a 
randomized 
controlled 
trial 

Att undersöka om 
professionella clowner 
kan medföra minskad 
preoperativ oro och 
ångest samt medföra 
en lugn 
anestesiinduktion 
jämförelsevis med 
midazolam eller ingen 

Randomiserad 
kontrollerad blind 
studie.  
Tre olika grupper: 
Grupp 1 erhöll varken 
midazolam eller 
clownnärvaro.  
Grupp 2 fick oral 
midazolam 30 min 

Deltagare: n=65.  
Ålder: 3-8 år.  
Inklusion: ASA klass 
I-II, generell anestesi 
samt dagkirurgi. 
Exklusion: Tidigare 
anestesi, kronisk 
sjukdom, 
prematurfödd, 

Clowngruppen visade en 
minskad mYPAS i 
väntrummet jämförelse 
med övriga grupper. 
Effekten på oro och 
ångest fortsatte även i 
operationssalen, i 
samband med 
anestesiinduktion 

Hög (15) 
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intervention.  före kirurgi. Grupp 3 
fick träffa två 
professionella 
clowner.  
Mätinstrument: 
mYPAS. 

utvecklingsstörning, 
syn- och 
hörselnedsättning.  

visades ingen skillnad 
mellan grupperna.  

Golden et 
al., 2006. 
USA. 

Giving Toys 
to Children 
Reduces 
Their Anxiety 
About 
Receiving 
Premedication 
for Surgery 

Att undersöka om 
leksaker kan minska 
barns oro och ångest 
inför premedicinering.  

Prospektiv 
observationsstudie.  
Deltagarna 
randomiserades i två 
grupper. 
Interventionsgruppen 
erhöll en leksak innan 
premedicinering gavs. 
Kontrollgrupp erhöll 
ingen leksak.  
Mätinstrument: 
mYPAS. 

Deltagare n=100. 
Ålder 3-6 år.  
Inklusion: ASA klass 
I-II. Planerad 
dagkirurgi under 
generell anestesi.  
Exklusion: - 

Barnen i 
interventionsgruppen 
visade ett signifikant 
lägre värde under 
administration av 
midazolam i jämförelse 
med kontrollgruppen.  

Medel (12) 
 

Kain et al., 
2007.  
USA 
  

Family-
centered 
Preparation 
for Surgery 
Improves 
Perioperative 
Outcomes in 
Children 

Att undersöka om ett 
specifikt 
familjecentrerat 
program kan minska 
barns oro och ångest 
inför anestesi och 
kirurgi.  

RCT. Deltagarna 
randomiserades till 
fyra grupper: 
kontrollgrupp 
grupp med föräldrar 
närvaro, 
interventionsgrupp, 
grupp som erhöll 
midazolam. 
Mätinstrument: 
mYPAS.  

Deltagare: n=408 
Ålder 2-12 år.  
Inklusion: ASA klass 
I-II, generell anestesi, 
dagkirurgiskt ingrepp.  
Exklusion: Kronisk 
sjukdom, 
prematurfödd, 
utvecklingsstörning.  

Barnen i 
interventionsgruppen 
skattade lägre på 
mYPAS både i 
väntrummet i jämförelse 
med alla grupper. I 
samband med 
anestesiinduktion 
skattade 
interventionsgruppen 
lägre mYPAS än 
kontroll- och 
föräldragrupp.   

Hög (13) 
 

Karimi et Effectiveness Att undersöka om Enkel-blindad Deltagare: n=70. Deltagarna i Medel (11) 
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al., 2014. 
Iran.  

of orientation 
tour on 
children’s 
anxiety before 
elective 
surgeries. 

rundvandring i 
operation- och 
förberedelse rum kan 
minska barns oro och 
ångest inför anestesi 
och kirurgi.  

interventionsstudie.  
Deltagarna 
randomiserades till 
två grupper: 
Interventionsgruppen 
fick en orienteringstur 
i förberedelse rum 
och operationssal. 
Kontrollgruppen 
erhåll normalt 
förfarande.  
Mätinstrument:  
CD-H.  

Ålder: 5-11 år.  
Inklusion: Barn utan 
utvecklingsstörning 
eller psykisksjukdom, 
förmåga att måla, att 
barnet är piggt, ingen 
brådskande kirurgi, 
ingen historia av 
sjukhusvård eller 
kirurgi senaste 18 
månaderna.   
Exklusion: 
Förändringar i barnets 
mentala eller 
psykiska tillstånd, 
användning av 
ångestdämpande-
läkemedel, ovilja att 
medverka.  

interventionsgruppen 
hade ett minskat CD:H 
poäng efter 
rundvandringen. 
Kontrollgruppen visade 
ett ökat värde. I 
jämförelse med varandra 
skattade 
interventionsgruppen 
längre oro och ångest. 

 

Kerimoglu 
et al., 
2013. 
USA.  

Anesthesia 
Induction 
Using Video 
Glasses as a 
Distraction 
Tool for the 
Management 
of 
Preoperative 
Anxiety in 
Children 

Att undersöka 
huruvida användandet 
av videoglasögon kan 
reducera oro och 
ångest hos barn inför 
kirurgi i jämförelse 
med midazolam.  

Prospektiv 
randomiserad studie. 
Deltagarna 
randomiserades till 
tre grupper: de som 
erhöll midazolam, de 
som erhöll 
videoglasögon och de 
som erhöll båda.  
Mätinstrument: 
mYPAS. 

Deltagare: n= 96. 
Ålder: 4-9 år.  
Inklusion: Generell 
anestesi, dagkirurgi, 
ASA klass I-II.  
Exklusion: ASA >II, 
akut kirurgi, 
psykofarmaka, 
sömnapné, kronisk 
sjukdom eller 
kognitiv dysfunktion.  

Resultatet visade ingen 
skillnad mellan tre 
grupperna vid 
ursprungsmätning. Vid 
transport till 
operationssalen visade 
barn med enbart 
videoglasögon en lägre 
oro och ångest. Denna 
grupp hade även minst 
ökning av oro och ångest 
från första till sista 
mätningen.  

Hög (13) 
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Lee et al., 
2012.  
Sydkorea. 
 

Cartoon 
Distraction 
Alleviates 
Anxiety in 
Children 
During 
Induction of 
Anesthesia 

Att undersöka om 
tecknad film eller att 
leka med sin favorit 
leksak och lindra 
preoperativ oro och 
ångest hos barn.  

Prospektiv 
randomiserad studie.  
Deltagarna 
randomiserades till 
tre grupper: 
kontrollgrupp, 
leksaksgrupp, tecknad 
film grupp. 
Mätinstrument: 
mYPAS.  

Deltagare: n= 130 
Ålder: 3-7 år.  
Inklusion: ASA I-II,  
Exklusion: Akut 
kirurgi, tidigare 
anestesi, 
utvecklingsstörning, 
mentalretardation 
eller kronisk 
sjukdom.  

Ursprungsskattningen i 
de tre grupperna visade 
ingen skillnad i oro och 
ångest nivå. I 
förberedelserummet var 
mYPAS lägre i 
leksaksgruppen. I 
operationssalen hade 
dock tecknade 
filmgruppen lägst 
mYPAS.  

Hög (13) 
 

Li et al., 
2007. 
Kina. 

Effects of 
Preoperative 
Therapeutic 
Play on 
Outcomes 
of School-
Age Children 
Undergoing 
Day Surgery 

Att studera effekten av 
terapeutisk lek hos 
barn på en 
dagkirurgisk 
avdelning. Effekten på 
oro och ångest, 
postoperativ smärta 
samt negativa känslor 
studerades.  

RCT. 
Deltagarna 
randomiserades till 
två olika grupper. 
Kontrollgruppen 
erhöll sedvanlig 
preoperativ 
information och 
interventionsgruppen 
erhåll terapeutisk lek.  
Mätinstrument: 
CSAS-C, CEMS.  

Deltagare: n=203. 
Ålder: 7-12år.  
Inklusion: Talar 
kantonesiska och läsa 
kinesiska, 
dagkirurgiskt ingrepp.  
Exklusion: Kronisk 
sjukdom, nyligen 
genomgått kirurgi, 
kognitiva och 
inlärningssvårigheter. 

Deltagarna i 
interventionsgruppen 
skattade lägre oro och 
ångest än barnen i 
kontrollgruppen. 
Resultatet visade även 
att interventionsgruppen 
rapporterade mindre oro 
och ångest även 
postoperativt och visade 
mindre känslor i 
samband med 
anestesiinduktion.  

Hög (15) 
 

Mifflin et 
al., 2012. 
Kanada.  

Streamed 
Video Clips 
to Reduce 
Anxiety in 
Children 
During 
Inhaled 
Induction of 

Att undersöka om 
streamade videoklipp 
kan reducera oro och 
ångest hos barn i 
samband med 
anestesiinduktion. 

RCT. 
Deltagarna 
randomiserades till 
två olika grupper, 
interventionsgruppen 
som visades en video 
under 
anestesiinduktion 

Deltagare: n=89 
Ålder: 2-10 år.  
Inklusion: ASA klass 
I-II, ingen tidigare 
anestesi eller kirurgi.  
Exklusion: Akut 
kirurgi, 
språksvårigheter, 

Barn i 
interventionsgruppen 
skattade en lägre oro och 
ångest vid 
anestesiinduktion än 
kontrollgruppen.  

Hög (14) 
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Anesthesia samt kontroll grupp 
ordinära 
induktionsrutiner. 
Mätinstrument: 
mYPAS.  

utvecklingsstörning, 
psykofarmaka.  
 

O´Conner-
Von, 2008. 
USA 

Preparation of 
Adolescents 
for Outpatient 
Surgery: 
Using an 
Internet 
Program 

Att undersöka 
effektiviteten i två 
metoder av 
preoperativa 
förberedelser, ett 
internetbaserat 
informationsprogram 
samt 
standardförberedelser 
hos unga vuxna. 

Interventionsstudie.  
Deltagarna delades in 
i två grupper: 
interventionsgruppen 
fick preoperativ 
information via ett 
internetbaserat 
program. 
Kontrollgruppen 
erhöll vanliga 
informationsrutiner. 
De deltagare som av 
olika anledningar inte 
erhöll internet-
program eller 
standardrutiner 
tilldelades en tredje 
grupp.  
Mätinstrument: 
STAI-C. 

Deltagare: n=66 
Ålder: 10-16 år. 
Inklusion: Planerad 
tonsillektomi, 
förmåga att läsa, prata 
och skriva på 
engelska, 
datakunskap samt 
tillgång till internet.  
Exklusion: Akut eller 
kronisk sjukdom, 
oförmåga att läsa 
eller fullfölja 
frågeformulär, 
föräldrar som nekade 
att medverka i 
studien, 
kognitivnedsättning.  

Resultatet visar ingen 
signifikant skillnad 
mellan de olika 
grupperna.  

Hög (13) 

Patel et al., 
2006.  
USA. 

Distraction 
with a hand-
held video 
game reduces 
pediatric 
preoperative 
anxiety 

Att undersöka 
effekten av bärbara 
videospel för att 
minska barns 
preoperativa oro och 
ångest. 

Randomiserad 
prospektiv studie.  
Deltagarna 
randomiserades till 
tre grupper: 
interventionsgruppen 
erhöll ett bärbart 

Deltagare: n=112 
Ålder: 4-12 år. 
Inklusion: ASA klass 
I-II, maskinduktion, 
generell anestesi.  
Exklusion: Akut 
kirurgi, 

Barnen i de två 
kontrollgrupperna visade 
en ökad oro och ångest 
vid anestesiinduktionen i 
jämförelse med 
interventionsgruppen. 
Interventionsgruppen 

Medel (12) 
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videospel. 
Kontrollgrupp ett 
erhöll midazolam och 
kontrollgrupp två 
hade föräldranärvaro. 
Mätinstrument: 
mYPAS. 

utvecklingsstörning, 
kronisk sjukdom, 
psykofarmaka och 
tidigare kirurgi.  

hade en mindre skillnad 
i mYPAS poäng än den 
grupp som enbart hade 
föräldranärvaro.   

Tunney & 
Boore, 
2013. 
Nord 
Irland 
 

The 
effectiveness 
of a storybook 
in lessening 
anxiety in 
children 
undergoing 
tonsillectomy 
in Northern 
Ireland. 
 
 

Att undersöka 
effekten av en specifik 
sagobok på oro och 
ångest hos barn som 
ska genomgå 
tonsillektomi och/eller 
adenoidektomi.  

Kvasi-experimentell 
studie.  
Deltagarna 
randomiserades till 
två grupper, 
interventionsgruppen 
erhöll en sagobok, 
kontrollgruppen 
erhöll sedvanlig 
preoperativ 
information. 
Mätinstrument: 
CD:H, HFRS.  

Deltagare: n=80. 
Ålder: 5-11år. 
Inklusion: Genomgå 
tonsillektomi och 
adenoidektomi. 
Exklusion: -  

Resultatet visar att både 
interventionsgruppen 
och kontrollgruppen 
hade en minskar oro och 
ångest pre- och posttest. 
Dock enbart signifikant 
för 
interventionsgruppen. 
Resultatet visar att 
flickor oro och ångest 
reducerades mer.  

Låg (8) 

Vagnoli et 
al., 2005. 
Italien.  
 

Clown 
Doctors as a 
Treatment for 
Preoperative 
Anxiety in 
Children: 
A 
Randomized, 
Prospective 
Study 

Att undersöka 
effekterna 
clownnärvaro på barns 
preoperativa oro och 
ångest under 
anestesiinduktion.  

Randomiserad 
interventionsstudie.  
Deltagarna 
randomiserades till 
två grupper, 
interventionsgruppen 
distraherades av en 
clown i den 
preoperativa fasen 
medan 
kontrollgruppen 
enbart hade 

Deltagare: n=40.  
Ålder: 5-12år.  
Inklusion: ASA klass 
I-II, boende i 
Florence, 
italienskfödda, 
mindre dagkirurgiskt 
ingrepp.  
Exklusion: Kronisk 
sjukdom, 
prematurfödd, 
premedicinering, 

De barn i 
interventionsgruppen 
visade en signifikant 
mindre oro och ångest  
under 
anestesiinduktionen. De 
påvisades även ha 
mindre oro och ångest i 
väntrummet. 
 Kontrollgruppen visade 
en ökad oro och ångest 
vid induktion, jämförelse 

Medel (10) 
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medföljande förälder.  
Mätinstrument: 
mYPAS. 

tidigare anestesi.  med väntrummet.  

Vagnoli et 
al., 2010. 
Italien.  

Parental 
presence, 
clowns or 
sedative 
premedication 
to treat 
preoperative 
anxiety in 
children: what 
could be the 
most 
promising 
option? 

Att undersöka vilken 
intervention är mest 
effektiv av 
clownnärvaro och 
midazolam för att 
reducera preoperativ 
oro och ångest.  

Randomiserad 
prospektiv studie.  
Deltagarna 
randomiserades till 
tre grupper: 
interventionsgruppen 
hade en medföljande 
clown och förälder 
till operationssalen, 
en den andra gruppen 
erhöll 
premedicinering 
medan 
kontrollgruppen 
enbart hade 
föräldranärvaro. 
Mätinstrument: 
mYPAS.  

Deltagare: n=75 
Ålder: 5-12år. 
Inklusion: ASA klass 
I-II, generell anestesi, 
mindre kirurgi. 
Exklusion: Kronisk 
sjukdom, 
prematurfödd, 
utvecklingsstörning, 
tidigare anestesi.  
 

Barn i samtliga grupper 
visade ökad oro och 
ångest i samband med 
anestesiinduktion, i 
jämförelse med väntrum. 
Clowngruppens mYPAS 
ökade minst i jämförelse 
de andra grupperna.    

Medel (12) 

Wang et 
al., 2008. 
USA.  

Extra-1 
Acupressure 
for Children 
Undergoing 
Anesthesia 

Att undersöka om 
akupressur på extra-1 
punkten resulterar i 
minskad preoperativ 
oro och ångest samt 
reducering av 
intraoperativ propofol 
användning.  

RCT.  
Deltagarna 
randomiserades till 
två grupper, 
interventionsgruppen 
erhöll akupressur på 
en specifik punkt, 
kontrollgruppen 
erhöll akupressur på 
punkt där man inte 
sett någon klinisk 

Deltagare: n=52 
Ålder: 8-17 år. 
Inklusion: ASA klass 
I-II, generell anestesi, 
endoskopiskt ingrepp. 
Exklusion: 
Utvecklingsstörning, 
utlandstalande.  

Resultatet visar att de 
barn som erhöll 
akupressur på specifik 
punkt upplevde minskar 
oro och ångest 30 
minuter efter i 
jämförelse med 
kontrollgruppen.  

Medel (12) 
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effekt.  
Mätinstrument: 
STAI-C.  

Wakimizu 
et al., 
2009. 
Japan. 

A randomized 
controlled 
trial of an at-
home 
preparation 
programme 
for Japanese 
preschool 
children: 
effects on 
children’s and 
caregivers’ 
anxiety 
associated 
with surgery 

Att undersöka om 
implementationen av 
ett hemma 
förberedelseprogram, 
inför kirurgi för hela 
familjen kan minska 
oro och ångest hos 
japanska barn.   

RCT.  
Deltagarna 
randomiserades till 
två grupper, båda 
grupperna erhöll 
initialt samma 
förberedande 
videofilm men 
interventionsgruppen 
fick se denna 
förberedande film 
obegränsade gånger 
samt fick 
medföljande 
instruktionsbok. 
Mätinstrument: 
FACES, STAI. 

Deltagare: n=158 
Ålder: 3-6år. 
Inklusion: Planerad 
bråck eller 
testikelkirurgi.  
Exklusion: Kronisk 
smärta eller problem 
med känsel-, syn-, 
hörsel-, smak- och 
luktnedsättning hos 
barnet eller förälder. 

Resultatet visade en 
minskar oro och ångest i 
interventionsgruppen i 
jämförelse med 
kontrollgruppen i den 
preoperativa fasen.  

Hög (13) 

 

 


