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Abstrakt 

 
Introduktion: Det ställs höga krav på anestesisjuksköterskan i mötet med ett barn inför 

anestesi. Många barn är rädda och anestesisjuksköterskan måste ha genomtänkta 

strategier att ta till för att minska risken för att anestesin ska bli en obehaglig 

upplevelse. Föräldrarna ska vara barnets trygghet och stöd och anestesisjuksköterskan 

måste kunna kommunicera även med dem. 

Syfte: Att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av det preoperativa 

omhändertagandet av barn. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie där intervjuernas innehåll analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna utfördes på tre sjukhus i södra Sverige under 

vintern 2017. Sammanlagt intervjuades 12 anestesisjuksköterskor med varierande 

yrkeserfarenhet. 

Resultat: Fem kategorier framkom i resultatet: Miljö, som beskriver teamarbetet och 

arbetsklimatet på operationssalen. Anestesisjuksköterskans förhållningssätt, hur 

anestesisjuksköterskan bemöter barnen och de utmaningar som finns inom 

barnanestesin. Barnets delaktighet, vilket beskriver barnets samarbete eller avsaknad av 

samarbete med anestesisjuksköterskan. Förberedelser där  både medicinska 

förberedelser, information och förberedelser av barnet innan operationsdagen ingår. 

Föräldrarnas roll, som beskriver hur föräldrarnas beteende påverkar barnen och 

föräldrarnas förmåga att hantera obehagliga situationer. 

Slutsats: De intervjuade anestesisjuksköterskorna upplevde sina arbetsuppgifter under 

barnanestesi som en stor utmaning, men även en källa till glädje och tillfredsställelse. 

De såg vinsten av en bra förberedelse och en god kommunikation med både barn och 

föräldrar som ett sätt att minska deras oro. Anestesisjuksköterskan har en central roll i 

samarbetet med övrig personal på salen och höga krav ställs på sociala färdigheter och 

ödmjukhet. 

Nyckelord: anestesisjuksköterska, anestesi, barn, föräldrar, preoperativt 

omhändertagande, oro, omvårdnad, erfarenhet 

  



  

  

 

Abstract 

 
Introduction: High demands meet the nurse Anaesthetist (NA) when seeing a child 

before anaesthesia. Many children are afraid, and the NA must have thought through 

strategies to reduce the risk of making the anaesthesia a frightful experience for the 

child. Parents are a great source of security for the children, and the NA must be able to 

communicate with them too. 

Aim: To illuminate the NA:s experience of the preoperative care of children. 

Method: A qualitative interview study where the interviews content was analysed by 

qualitative content analysis. The interviews were performed on three different hospitals 

in the southern of Sweden in the winter of 2017. Altogether 12 NA were interviewed, 

with a variation of professional experience. 

Result: There were five categories that emerged from the result: Environment, that 

describes the teamwork and the work climate in the operating room. The NA:s 

approach, how the NA meets the child and the challenges in children´s anaesthesia. 

Children´s participation which describes the cooperation or lack of cooperation between 

the child and the NA. Preparation there both the medical preparations, information and 

the preparation of the child before the day of the operation are included. The parent´s 

role, that describes how the parent´s behavior affects the children and the parent´s 

ability to handle unpleasant situations. 

Conclusion: The NA:s that were interviewed experienced their tasks during children´s 

anaesthesia as very challenging, but also as a source of joy and satisfaction. They 

appreciated the importance of an open communication with both children and parents as 

a way of decreasing their anxiety. The NA has a prominent role in the interaction with 

the operating room personnel, and great demands are put on social skills and humility. 

Key words: Nurse Anaesthetist, Anaesthesia, Children, Parents, Preoperative care, 

Anxiety, Care, Experience 

  



  

  

 

Förord 

 

Vi vill i första hand rikta ett tack till de anestesisjuksköterskor som vi intervjuat. Det var 

mycket inspirerande att höra era erfarenheter och vi har lärt oss mycket genom att 

lyssna på er. Tack också till de verksamhetschefer, avdelningschefer och andra personer 

som har hjälpt oss att samordna intervjuerna. Vi vill också tacka vår handledare Anna 

Kristensson Ekwall, som genom värdefulla synpunkter har hjälpt oss i vår spännande 

process att skriva denna D-uppsats.  

 

Sen vill vi rikta ett tack till Fredrik Ek som har hjälpt oss genom dator-djungeln, när 

mallen vi skulle skriva i och Wordprogrammet inte ville samarbeta.  

 

Mars 2017 

Annika Bernhardsson 

Sofia Ek 
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1 Introduktion 

 

Varje år opereras cirka 130 000 i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). I mötet med ett barn 

som ska genomgå anestesi ställs enligt Hovind (2013) höga krav på 

anestesisjuksköterskan. Inte bara i form av medicinsk kunskap utan även i förmågan att 

möta barnet och föräldrarna i den utsatta situation de befinner sig. Svenska 

anestesisjuksköterskor har en unik funktion i omhändertagandet av barnen inför anestesi 

i och med sin behörighet att utföra självständigt anestesiarbete (Hovind, 2013). Enligt 

Davidson, Shrivastava, Jamsen, Huang, Czarnecki, Gibson och Stargatt (2006) upplever 

50 % av barnen som ska opereras stark oro. Oron kan ha sitt ursprung i 

separationsångest från föräldrarna, okänd miljö, otillräcklig förberedelse och 

information, skrämmande utrustning på operationssalen, hur operationspersonalen är 

klädd, rutiner på operation och medvetenhet om riskerna som är förknippade med 

operationen (Erhaze, Dowling & Devane, 2016). För att föräldrarna ska kunna finnas 

som ett stöd för sitt barn så behöver de och barnet få adekvat information. 

Informationen måste anpassas efter barnets mognadsnivå och det finns idag mycket 

information att söka via internet, till exempel Narkoswebben (Astrid Lindgrens 

barnsjukhus, u.å.). För 30 år sedan var det knappt tillåtet att föräldrarna fanns hos sitt 

barn på sjukhuset, till skillnad från idag när det är ett krav att det åtminstone ska finnas 

en anhörig som stöd för barnet. Mer och mer används begreppet familjecentrerad 

omvårdnad som har fokus på barnet och föräldrarna samtidigt, de ses som en helhet och 

samspelet dem emellan har betydelse för omvårdnaden (Edwinson-Månsson & Enskär, 

2008). Anestesisjuksköterskan kan i mötet med barnet påverka hur situationen upplevs 

genom sitt professionella förhållningssätt (Hovind, 2013). Att möta barn inför anestesi 

är enligt Lindwall och von Post (2008) en förmåga som kan läras in och förfinas genom 

yrkesverksamhet och eftertanke. Anestesisjuksköterskor som arbetar aktivt har ofta en 

bred erfarenhet och har utvecklat strategier som kan komma till användning i mötet med 

barnet. Föreliggande studies avsikt är att ta tillvara på värdefull kunskap hos 

yrkesverksamma anestesisjuksköterskor och låta den komma till nytta för andra 

anestesisjuksköterskor i mötet med barn inför anestesi. 

 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Barnets utveckling och behov 

Barn tolkar och uppfattar verkligheten utifrån sitt eget perspektiv och det perspektivet 

måste anestesisjuksköterskan utgå ifrån vid omhändertagandet inför en operation. Barns 

reaktioner, när de hamnar på sjukhus, påverkas av ålder, förståelse, fantasi, 

verklighetsuppfattning och tidigare upplevelser (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008). 

Hovind (2013) delar in barn i olika åldersgrupper, nyfödda, spädbarn, små barn, större 

barn och ungdom. Enligt FN:s barnkonvention räknas man som barn tills man fyllt arton 

år (Förenta Nationerna, 1989). Barns autonomi är begränsad och beroende på ålder och 
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utveckling kan de göra vissa val. Precis som vuxna ska barn bemötas med respekt, 

vänlighet och engagemang. För att kunna göra detta behöver anestesisjuksköterskan ha 

kunskap om barns normala utveckling, kommunikationsförmåga och copingstrategier. 

Med copingstrategier menas kognitiva och beteendemässiga strategier som barnet kan 

använda sig av för att hantera olika situationer (Hovind, 2013). Det är viktigt för 

vårdpersonal att vara medvetna om att små barn har svårt att uttrycka sina känslor och 

att föreställa sig vad som ska hända (Wennström, Hallberg & Bergh, 2008). Logik, 

sanningsbegrepp och tidsbegrepp utvecklas först efter fyra års ålder, upp till och med 

skolåldern behöver information, förutom muntligt, ges genom lekpräglade aktiviteter 

(Bischopberger, Dahlquist, Edwinson Månsson, Tingberg & Ygge, 2004). 

Ju yngre barnen är desto mer beroende av sina föräldrar är de, men barn har behov av 

sina föräldrar så länge de är barn. Föräldrarna behöver finnas där som en trygghet och 

ge stöd till barnet. För att föräldrarna ska kunna stötta sitt barn krävs att de är 

välinformerade om vad som sker. Barn som vårdas på sjukhus har vissa behov som de 

behöver få tillfredsställda, bland annat är det att få ha sina föräldrar där, att de ska få 

information, kunna vara delaktiga och att deras integritet ska bevaras (Edwinsson-

Månsson & Enskär, 2008). Målsättningen vid omhändertagande av barn inför operation, 

men också inom all barnsjukvård, är att arbeta familjecentrerat. Det innebär att hela 

familjen är i centrum och vården ska utformas efter familjens behov. Det finns inte 

många utbildningar eller kurser kring konceptet familjecentrerad vård, utan 

fortbildningen bygger mycket på personalens kunskaper och erfarenheter. Personalen lär 

istället av varandra. Av etiska skäl kan inte vårdpersonal träna på möten med barn 

(Bischofberger et al., 2004). 

 

2.2 Anestesisjuksköterskans kompetens 

I den kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor som utkom 2012 beskrivs 

yrkesrollen och den professionella kompetens som anestesisjuksköterskan har i den 

perioperativa omvårdnaden. Anestesisjuksköterskan ska arbeta personcentrerat och i 

team, arbetet ska bygga på en säker och evidensbaserad vård. Patientens individuella 

behov och autonomi ska stå i centrum och som Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) nämner ska ” … all vård ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet … ”(2 §). Anestesisjuksköterskan ska skapa 

förtroende och trygghet till både patienten och närstående, vilket bland annat innefattar 

information och undervisning och planering av omvårdnaden med pedagogiska och 

stöttande insatser. Som värdegrund baseras det etiska handlandet och förhållningssättet 

på den etiska kod som International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) och 

International Council of Nurses (ICN) tagit fram (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Det innebär bland annat att anestesisjuksköterskan ska behandla alla patienter som 

unika individer med individuella behov. Uppmärksamhet och öppenhet ska visas för 

patientens situation.  
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Anestesisjuksköterskan ska respektera och ta tillvara patientens rätt till 

självbestämmande, samt ge både patienter och närstående information (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Anestesisjuksköterskans arbete är varierande, allt från planerade operationer, på i övrigt 

friska personer, till akuta operationer där utgången är oviss. Anestesisjuksköterskan ska 

vara förberedd på att lösa olika uppgifter och yrkeskompetensen består av både relevant 

kunskap och färdigheter men också av relevant handlingsberedskap. Problematiska 

situationer kan uppstå där patienten är rädd, till exempel barn som vägrar att bli stuckna 

för perifer venkateter. Anestesisjuksköterskan måste då använda alternativa 

tillvägagångssätt för att förhindra att barnet får en negativ erfarenhet av sjukhus och 

vårdpersonal (Hovind, 2013).  

Anestesisjuksköterskan har främst omvårdnad av patienten i fokus till skillnad från 

anestesiologen som fokuserar mer på det medicinska. I omvårdnadsperspektivet finns en 

tydlig förebyggande inriktning, som innebär att patientens upplevelse av att kunna 

hantera stress under hela vårdförloppet ska tillgodoses. Bemötandet av patienten har en 

central roll i anestesisjuksköterskans kompetensområde. Attityder och uppträdande hos 

anestesisjuksköterskan ska präglas av närhet och medmänsklighet och skapa en miljö 

där patientens integritet skyddas (Hovind, 2013).  

Anestesisjuksköterskan ska vara uppdaterad i den snabba kunskapsutvecklingen som 

råder inom hälso- och sjukvården idag. En specialistsjuksköterska inom anestesi ska 

kunna söka och analysera relevant kunskap inom sitt område. Hen ska medverka i och 

bedriva utvecklings- och forskningsarbete och implementera evidensbaserade 

forskningsresultat i den perioperativa vården. Det är också viktigt att hen medverkar i 

kontinuerlig utbildning och handledning av medarbetare och studenter. I 

anestesisjuksköterskans profession ligger ett ansvar att förutom att bedriva 

anestesiologisk omvårdnad också medverka till att utveckla sitt yrkeskunnande, 

kompetens och förhållningssätt, vilket sker genom fördjupning av teoretiska och 

praktiska kunskaper (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  

 

2.3 Arbete på operationsavdelning 

De flesta anestesisjuksköterskor är anställda vid en anestesiklinik, men de kan även 

arbeta på till exempel akutmottagningar, postoperativa avdelningar, smärtkliniker och 

prehospitalt. Inom anestesiklinikerna finns flera yrkeskategorier där 

anestesisjuksköterskan utgör en del av teamet. De övriga teammedlemmarna utgörs 

oftast av en operationssjuksköterska, en undersköterska, en anestesiolog och en eller 

flera kirurger. Anestesisjuksköterskan har, liksom de övriga medlemmarna i teamet, ett 

ansvar för att kommunikationen mellan teammedlemmarna fungerar. Alla 

teammedlemmar har egna uppgifter och ansvarsområden inom sin specialitet, men 

patientens behov bör alltid sättas i främsta rummet (Hovind, 2013).  
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Inom operationssjukvården finns enligt Meeusen, Van Dam, Brown-Mahoney, Van 

Zundert, & Knape (2010) krav från både ledning, patienter och kollegor på 

anestesisjuksköterskan att arbeta i ett högt tempo och att arbetsmomenten ska 

standardiseras för att vinna tid. Detta kan bidra till att anestesisjuksköterskor känner sig 

stressade och kanske till och med vill lämna yrket. De ökande kraven på effektivitet och 

produktivitet kan påverka möjligheten att utöva en god vård. Enligt Hovind, (2013) kan  

detta få stora konsekvenser för omhändertagandet av barn som sövs, då de kan behöva 

mer tid för förberedelse och att det är svårt att beräkna tidsåtgången i förväg. 

De flesta barn som opereras (77 %), (Socialstyrelsen, 2017) i Sverige genomgår elektiv 

kirurgi, och då oftast med dagkirurgi, vilket betyder att patienten skrivs in och ut under 

samma dag. Det finns stora fördelar med dagkirurgi, patienten kommer snabbt hem och 

rehabiliteringen går då ofta snabbare, risken att drabbas av sjukhusrelaterade infektioner 

minskar och det är dessutom ekonomiskt lönsamt för sjukhuset. Barn är ofta aktuella för 

dagkirurgi på grund av att de flesta barn, sedan tidigare är friska och ingreppen är för 

det mesta enkla (Hovind, 2013). Wennström et al. (2008) beskriver att många barn som 

ska genomgå dagkirurgi upplever rädsla på grund av den oförutsägbara och ångestfyllda 

situation som de måste uthärda. Kontinuitet är enligt Hovind (2013) viktigt för barn, 

vilket innebär att samma personal träffar barnet före- under och efter operationen. 

Tidsschemat ska inte vara pressat utan att barnet ska få den tid det behöver. Utmaningen 

med dagkirurgi för anestesisjuksköterskan är att låta varje barn få den tid det behöver 

och att inte uppleva stress när ett barn inte vill samarbeta.  

 

2.4 Perioperativa dialogen och föräldrarnas roll 

Den perioperativa dialogen ger anestesisjuksköterskan möjlighet till kontinuitet och att 

utveckla dialogen och samspelet med barnet och föräldrarna (Wennström, Hallberg & 

Bergh, 2008). Den perioperativa dialogen är en organisationsmodell för det 

perioperativa vårdarbetet. Syftet med den perioperativa dialogen är att lindra patientens 

lidande, värna om patientens värdighet, skapa välbefinnande och utmynna i en positiv 

upplevelse som patienten kommer minnas med välbehag. Den perioperativa dialogen 

ska också vara en hjälp i planeringen och organisationen av det perioperativa 

vårdarbetet. Den bygger på kontinuitet, då samma sjuksköterska träffar patienten både 

pre-, per-, och postoperativt, vilket skapar förutsättningar för gemenskap och ligger till 

grund för fortsatt planering. Detta avgörs av sjuksköterskans kunskaper, erfarenheter 

och syn på människan (Lindwall & von Post, 2008). På de flesta operationsavdelningar i 

Sverige vårdas barnet postoperativt av en annan sjuksköterska än den som ansvarade 

pre- och peroperativt, vilket då inte ger den kontinuitet som den perioperativa dialogen 

eftersträvar (Wennström et al., 2008).  

Rudolfsson, Ringsberg & von Post (2003) undersökte i sin studie anestesisjuksköterskor 

och operationssjuksköterskors upplevelse av att arbeta med den perioperativa dialogen. 

Det framkom att de upplevde att de färdades tillsammans med patienten genom den 

perioperativa processen och att detta resulterade i att de fick mer information om 
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patienten som hjälpte dem i planeringen av vården. De kände sig också mer tillfreds när 

de fick möjlighet att utnyttja hela sin professionella kompetens. Enligt Edwinson-

Månsson (2008) är föräldrarnas roll, i den perioperativa dialogen, att finnas som ett stöd 

och trygghet för sitt barn. Deras roll är avgörande, utan deras medverkan och 

delaktighet blir det preoperativa omhändertagandet betydligt svårare. En förutsättning 

för att kunna medverka och vara delaktig är att de får begriplig information, inte bara 

om det som ska ske utan också i hur de ska agera för att på bästa sätt kunna stötta sitt 

barn. Det är anestesisjuksköterskans uppgift att vägleda föräldrarna så att de kan hantera 

barnets känslor och reaktioner (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008).  

 

2.5 Förberedelser inför anestesi 

Förberedelserna inför en anestesi måste utgå från barnets mognad och ålder. Föräldrarna 

är viktiga för barnets upplevelse av trygghet. Minst en förälder bör vara närvarande 

under induktionen av anestesin och även vid uppvaknandet. I förberedelserna ska det 

ingå både muntlig och skriftlig information samt andra strategier så att barnet förstår 

vad som ska ske (Hovind, 2013). Små barn har en bristande autonomi vilket betyder att 

de har en minskad förmåga att ta beslut om sin vård. Barnet har därför rättigheten att 

alltid ha minst en förälder närvarande under sjukhustiden (Bischofberger et al., 2004). 

Terapeutisk lek är ett sätt för sjukvårdspersonal att närma sig barnet och skapa 

förtroende. Leken kan få barnet att känna sig mindre orolig i en skrämmande miljö (Jun-

Tai, 2008). Lek med dockor kan vara ett sätt att möta de minsta barnens behov av 

information, bilderböcker är ett annat hjälpmedel (Hovind, 2013). Narkoswebben är en 

interaktiv hemsida där både barn och vuxna kan få information och se vad som händer 

på en operationssal (Astrid Lindgrens barnsjukhus, u.å.).  

I Berglund, Ericsson, Proczkowska-Björklund, & Fridlund (2013) studie undersöktes 

anestesisjuksköterskans erfarenhet av omhändertagandet av barn inför operation och hur 

de handlade vid administrering av och vården kring anestesin. Resultatet visade fördelen 

med att involvera barnet i sin egen vård genom att låta barnet ta beslut inom vissa 

gränser, till exempel i vilken arm som den perifera venkatetern (pvk:n) skulle sitta. Ett 

välinformerat och emotionellt stabilt barn behöver inte alltid premedicineras med 

lugnanade läkemedel (Hovind, 2013). En studie av Li, Lopez och Lee (2007) 

undersökte hur terapeutisk lek påverkade barns upplevelse av ångest och negativa 

känslor kring kommande operation. Den grupp av barn som fick, förutom sedvanlig 

information, komma på studiebesök på operationsavdelningen och med hjälp av dockor 

leka sig igenom det som de själva skulle gå igenom, upplevde mindre ångest. Ångesten 

var mindre både pre- och postoperativt och de hade också mindre negativa upplevelser 

av själva induktionen av anestesin.  
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3 Teoretisk referensram 

Valet av teoretisk referensram faller på familjecentrerad vård. Den familjecentrerade 

vården tar enligt Benzein, Hagberg & Saveman (2012) avstamp i systemteorin och 

innebär att ohälsa eller sjukdom som drabbar en familjemedlem påverkar dynamiken 

inom familjen. Systemteorin innebär enligt Öquist (2008) att både se helheten och de 

olika komponenterna som bildar helheten, dessutom är helheten mer än summan av 

delarna. Stor vikt läggs på förståelsen av att alla delar inom systemet påverkar varandra 

och om någon komponent skulle rubbas, har det inverkan på hela systemet.  

Shields, Pratt och Hunter (2006) beskriver vikten av att föräldrarna inom den 

familjecentrerade vården ska vara delaktiga i barnens vård, då de flesta barn som vårdas 

på sjukhus har begränsad autonomi. Enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381) har föräldrar 

både rätt och skyldighet att fatta beslut om barnets vård. Detta ställer krav på 

sjukvårdspersonalen om en ömsesidig kommunikation, där information om barnets 

hälsotillstånd både kan ges och fås.  

Barnet är enligt Öquist (2008) en av delarna i systemet familjen, de andra delarna kan 

vara föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar men även vänner som tillsammans bildar 

en helhet. Alla medlemmar har sin egen livsvärld och sin specifika funktion, vid en 

större händelse i familjen, som till exempel att ett barn ska opereras, kan samspelet 

mellan delarna skakas om vilket kan skapa oro. När anestesisjuksköterskan ska möta ett 

barn innan en operation är oftast en av föräldrarna med och mötet kommer ske även 

med föräldern. Enligt Chorney, Torrey, Blount, McLaren, Chen, Kain och Kain (2009) 

påverkar föräldrar sina barn i mycket hög grad innan sövning, både i positiv och i 

negativ riktning avseende emotionell status. I detta sammanhang har 

sjukvårdspersonalen enligt Benzein et al. (2012) ett stort ansvar i mötet med barn och 

förälder där ett samspel kan skapas som kan hjälpa barnet att uppleva situationen 

mindre skrämmande. Att möta ett barn inför anestesi inom den familjecentrerade vården 

innebär enligt Benzein et al. (2012) att fokus ligger på familjen, men att barnet ändå 

spelar huvudrollen. I de flesta fall har förälderns närvaro en positiv inverkan på barnet 

men om föräldern själv har en obearbetad relation till operationen och anestesin kan 

effekten bli motsatt. Enligt He, Zhu, Chan, Liam, Ko, Li, & Yobas (2015) påverkar 

föräldrarnas rädsla barnen, vilket kan leda till mer postoperativ smärta och längre tid på 

den postoperativa avdelningen.  

 

4 Problemformulering 

Många barn är rädda för att bli sövda och opererade. De vet inte vad som väntar och de 

är rädda för smärta. Dessutom är deras föräldrar ofta också rädda vilket kan påverka 

barnen. Därtill är också anestesisjuksköterskan ibland rädd för att söva barn, för att det 

ställer höga krav på hennes professionella förhållningssätt och medicinska kunskap. 

Barn har små fysiologiska marginaler och misstag kan få stora konsekvenser. I 
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verksamheten finns en stor mängd kunskap hos de yrkesverksamma 

anestesisjuksköterskorna, som de har samlat på sig under möten med barn inför 

anestesi. En kvalitativ studie i ämnet ger mer kunskap om anestesisjuksköterskans 

erfarenheter av det preoperativa omhändertagandet, vilket behövs då det finns relativt 

lite forskning i ämnet sen tidigare. 

 

5 Syfte 

Att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av det preoperativa omhändertagandet 

av barn. 

 

6 Metod 

 

6.1 Ansats 

Föreliggande studie har genomförts som en semistrukturerad intervjustudie med 

kvalitativ design för att belysa hur informanterna upplever och tolkar sin omvärld i 

förhållande till sina erfarenheter och kunskaper. Detta är enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) svårt att få fram med hjälp av en kvantitativ metod. I valet mellan att göra 

studien induktiv eller deduktiv, vänds uppmärksamheten igen mot Alvesson et al. 

(2008) som beskriver induktionen som informationens kärna som fås fram genom 

intervjuerna. Informanternas erfarenhetsmässiga kunskap är grunden för studiens 

resultat. Detta är orsaken till att valet föll på induktiv ansats. Ansatsen är således av 

kvalitativ design med induktiv ansats. 

 

6.2 Urval 

Informanterna valdes med studiens syfte i åtanke och därmed inkluderades endast 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi. Anestesisjuksköterskor som 

arbetat mindre än ett år exkluderades på grund av att sannolikheten att de har samlat på 

sig, för studien relevanta erfarenheter och upplevelser minskar. Informanter valdes ut av 

avdelningschefen från operationsavdelningar på sjukhus i södra Sverige efter att 

tillstånd erhållits från respektive verksamhetschef (bilaga 1). Ett informationsbrev 

(bilaga 2) skickades på mejl tillsammans med information om frågeområden till 

informanterna som var inbokade för intervju. Informanternas arbetslivserfarenhet som 

anestesisjuksköterska varierade mellan tre och 35 arbetade år (median 14 år). Tio av 

informanterna var kvinnor och två var män.  
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6.3 Datainsamlingsmetod 

Information som leder fram till syftet i den här studien samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. I samband med intervjuerna fick informanterna skriva på 

en samtyckesblankett (bilaga 3) och fylla i ett kort frågeformulär med bakgrundsfrågor 

(bilaga 4). Inledningsvis informerades informanterna kort om studiens syfte och att 

tidsperioden som undersöktes var den preoperativa fram till att barnet var sövt, inte det 

per och postoperativa omhändertagandet. De fick även muntlig information om att 

svaren behandlades konfidentiellt och att de kunde avbryta intervjun när de ville. Alla 

utskrivna texter och inspelade ljudfiler behandlades också konfidentiellt och förstördes 

efter avslutad studie. Ingen del av materialet användes för kommersiellt bruk eller för 

icke-vetenskapliga syften. Endast studiens författare och handledare hade tillgång till 

utskrifter och inspelade ljudfiler.  

I enlighet med studiens syfte ställdes öppna frågor såsom ”Beskriv vilka strategier du 

tycker är mest effektiva för att lugna ett barn inför anestesi”. Den här typen av frågor 

bjuder, enligt Kristensson (2014), in till svar i olika riktningar och ger informanten 

möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. I en intervjusituation 

kan informanten ges tillfälle att utveckla sitt resonemang med hjälp av följdfrågor 

såsom ”Hur kändes, det?” och ”Kan du berätta mer?” Under intervjuerna användes en 

intervjuguide (bilaga 5) som stöd, för att inga frågeområden skulle förbigås. Innan 

intervjun avslutades fick informanterna tillfälle att sammanfatta och göra tillägg om de 

önskade.  

Intervjuledaren har enligt Danielsson (2012) en viktig uppgift i att få informanten att 

känna sig trygg under intervjun. Fokus ska ligga på informantens berättelse och 

utrymme ska ges till utförlig skildring av egna upplevelser. Intervjuerna har hållits på 

någorlunda avskilda och tysta platser och har spelats in på röstmemo på en mobiltelefon 

och sedan transkriberats. Båda två författarna har varit närvarande vid alla intervjuer för 

att inte subtila uttryck hos informanterna ska förbigås. Intervjuernas mediantid var 14 

minuter i ett spann från 10 till 31 minuter.  

 

6.4 Analysmetod 

Då intervjuer användes för att nå fram till studiens resultat bedömdes en kvalitativ 

innehållsanalys, av den transkriberade texten, ge störst möjlighet att hitta fram till 

textens kärna. Den metoden är enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) vanlig vid 

analys av intervjuer och utbredd inom vårdvetenskapen. Innehållsanalysens syfte var att 

hitta mönster, skillnader och likheter i intervjutexten och det kan göras på både manifest 

och latent nivå. Det manifesta budskapet är textnära, uppenbart och beskrivs med 

kategorier och det latenta budskapet är det underliggande, det som sägs mellan raderna 

och bildar under innehållsanalysen teman (Granskär et al., 2012). Innehållsanalysen av 

den transkriberade texten baserades på Graneheim och Lundmans (2004) metod. 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades sedan från de inspelade 
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ljudfilerna. Den transkriberade texten lästes igenom flera gånger av båda författarna för 

att uppnå en högre grad av förståelse av informanternas budskap. Därefter valdes 331 

meningsbärande enheter ut, i samråd mellan författarna, från den transkriberade texten. 

De meningsbärande enheterna kondenserades utan att förlora sin andemening. Under 

den här fasen fördes en omfattande diskussion mellan författarna om både av valet av 

meningsbärande enheter och hur dessa skulle kondenseras. Sedan kortades 

kondenseringarna ned ytterligare, till koder utan att förlora sitt innehåll. Med kodernas 

hjälp kunde fem kategorier skönjas som var ömsesidigt uteslutande. Kategorierna 

ansågs spegla de viktigaste områdena som framkommit under intervjuerna. Till en del 

av kategorierna finns underkategorier för att tydligare beskriva innehållet i kategorin. 

Genom kategoriseringen av koderna framträdde ett tydligt resultat på föreliggande 

intervjustudie. Nedan följer ett exempel på innehållsanalysen (tabell 1). 
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Tabell 1 Exempel på innehållsanalysens steg 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

När allting flyter på, det är 

ofta de barnen som just har 

varit på barnlek och som 

har en känsla för vad som 

kommer att hända, just att 

de har sett sakerna innan, 

de är ju inte bekanta med 

miljön men de är bekanta 

med det vi tar fram och 

visar liksom… (Informant 1) 

De som varit på 

barnlek är mera 

förberedda på vad 

som ska hända. 

Förberedda 

barn 

Förberedelse av 

barnet inför 

operation 

Förberedelser 

Jag tycker att det ska vara 

så lite personal, så lite 

människor runt barnet som 

möjligt. Så barnet inte 

behöver träffa så många 

för det blir också 

förvirrande och lite rädsla 

om det är väldigt många. 

Så vi försöker minimera 

antalet personer på salen. 

(Informant 6) 

Så få som möjligt 

runt barnet så att 

barnet inte blir 

skrämd. 

Få personal Teamarbete. Miljö 

Till att börja med försöker 

jag känna av lite grann vad 

det är för barn, är dom 

rädda redan från början, 

verkar miljön 

skrämmande. Se om man 

kan få en bra kontakt det 

beror ju mycket på åldern 

naturligtvis men första 

intrycket säger ganska 

mycket. (Informant 10) 

Känna in vad det 

är för barn jag 

möter. 

Känna in 

barnets 

sinnesstämning 

Relationsorienterat Anestesi-

sjuksköterskans 

förhållningssätt. 

Föräldrarna påverkar sitt 

barn väldigt mycket, har 

man en lugn förälder som 

är välinformerad och 

samarbetar så har du ett 

annorlunda barn helt klart. 

Har du en förälder som är 

orolig själv och spruträdd, 

då har du ofta också ett 

barn som är oroligt och 

ledset. ( Informant 7) 

Föräldrarna 

påverkar sitt barn 

och behöver 

också stöd och 

information. 

Föräldrarna 

påverkar barnet 

 Föräldrarnas roll 

 



  

  

11 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskning är nödvändigt för att kunna förbättra sjukvården, men forskaren måste alltid 

ha sina forskningsdeltagares bästa för ögonen. Enligt Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association (WMA), 2013) måste informerat samtycke inhämtas från alla 

människor som ska delta i forskning. De ska även informeras om studiens syfte och 

metod samt att deltagandet är frivilligt. Forskningsdeltagarna måste alltid skyddas från 

fara för liv, hälsa, värdighet, integritet, självbestämmanderätt, privatliv och 

personuppgifter.  

Vetenskapsrådet har publicerat fyra huvudkrav som ställs på forskare. Kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Kraven är formulerade för att skapa regler i samarbetet mellan forskare och deltagare i 

vetenskapliga studier. De behandlar frågor som till exempel att informanter ska få 

tillgång till studien syfte och ha vetskap om att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst, att skriftligt medgivande av informantens samtycke ska finnas, att deltagarna 

själva ska kunna bestämma på vilka villkor de deltar i studien och att avbrytande av 

studien inte ska ge några negativa följder samt att om deltagaren beslutar sig för att 

avbryta får inga påtryckningar att fortsätta förekomma från forskarens sida. Samtliga 

ovan nämnda forskningsetiska överväganden har uppmärksammats och respekterats i 

den här studien. Informationskravet har tillgodosets genom att deltagarna har 

informerats om studiens syfte och metod samt att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet har beaktats genom att samtycke har inhämtats från alla deltagare. 

Hänsyn har tagits till konfidentialitetkravet genom att deltagarna har blivit informerade 

om att både inspelade intervjuer och transkriberade texter har förstörts efter avslutad 

studie samt att stor eftertanke har lagts på att minska risken för att någon deltagare ska 

kunna identifieras. Nyttjandekravet har tillfredsställt genom att deltagarna har förvissats 

om att deras intervjuer inte kommer att användas för icke-vetenskapliga syften eller för 

kommersiellt bruk. Dessutom har en etisk egengranskning genomförts (Etikkommittén 

Sydost) (bilaga 6). 

 

7 Resultat 

I studien deltog två män och tio kvinnor som alla hade arbetat som 

anestesisjuksköterskor minst ett år. Det blev en jämn fördelning i antal intervjuer mellan 

de tre anestesikliniker som kontaktades, alltså fyra intervjuer på respektive sjukhus. De 

anestesisjuksköterskor som intervjuades hade arbetat som anestesisjuksköterska mellan 

3 – 35 år. Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier; miljö, anestesisjuksköterskans 

förhållningssätt, barnets delaktighet, förberedelser samt föräldrarnas roll. Några 

underkategorier identifierades då vissa kategoriers innehåll blev väldigt stort (tabell 2).  
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Tabell 2 Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Miljö Arbetsklimat 

Teamarbete 

Anestesisjuksköterskans förhållningssätt Relationsorienterat  

Uppgiftsfokuserat 

Barnets delaktighet  

Förberedelser Medicinska förberedelser 

Information 

Förberedelse av barnet inför operation 

Föräldrarnas roll  

 

 

7.1 Miljö 

I kategorin miljö identifierades två underkategorier, arbetsklimat och teamarbete. Alla 

anestesisjuksköterskor pratade om att skapa en lugn miljö kring barnet, att så få 

personal som möjligt skulle finnas på operationssalen när barnet togs in. Flera pratade 

också om att de som arbetade på operation skulle veta sin roll. 

 

”Man ska vara rätt antal och dom som är där ska veta vad dom ska göra, man ska ha 

lite uppgjorda roller. Vi gör så att undersköterskan tar hand om föräldern när barnet 

har somnat och följer med ut så dom hittar rätt och sen är vi ju oftast tre runt barnet. Så 

minimera antalet personal men dom som är där ska ha en uppgift.” (Informant 5) 

 

Teamarbetet såg lite annorlunda ut vid barnoperationer i jämförelse med 

vuxenoperationer enligt de som intervjuades. Det var alltid två anestesisjuksköterskor 

som hjälptes åt både vid sövning och väckning. I vanliga fall presenterar sig alltid alla 

på salen för den som ska opereras men flera anestesisjuksköterskor uppgav att det kunde 

upplevas skrämmande för barnet och föräldern, speciellt när barnet var oroligt redan 

innan. 

 

”Det är kanske två eller tre när vi möter barnet och när barnet kommer in i 

operationsrummet är det kanske sex. Så det blir mycket på en gång. Helst ska man vara 

så få som möjligt runt barnet så att barnet inte blir skrämd.” (Informant 3) 

 

Det pratades också om själva miljön på operation att den kunde göras spännande för 

barnet. Barnet kunde få utforska miljön på salen och återigen känna och klämma på 

saker. Barn är oftast nyfikna och upplever inte alltid operationsmiljön på samma sätt 

som en vuxen. 
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”Är dom över fem år så är dom lite nyfikna, då brukar jag säga, titta varje liten pigg är 

ditt hjärta som slår, det är en dator och så kan dom rita, vifta med saturationsmätaren 

och så är dom rätt fokuserade på det.” (Informant 8) 

 

7.2 Anestesisjuksköterskans förhållningssätt 

Anestesisjuksköterskans förhållningssätt delades upp i underkategorierna 

relationsorienterad och uppgiftsfokuserad. Relationsorienterad syftar på det som flera av 

anestesisjuksköterskorna nämnde att man skulle ”känna in” barnet och bygga upp ett 

förtroende.  

 

”Till att börja med försöker jag känna av vad det är för barn, är dom rädda redan från 

början, verkar miljön skrämmande. Om man kan få en bra kontakt beror mycket på 

åldern naturligtvis men första intrycket säger ganska mycket.” (Informant 10) 

 

”Det är barnet man hälsar på först, i först hand vänder jag mig till barnet sen föräldern 

så att barnet känner att det är för den jag är där.” (Informant 7) 

 

Många upplevde att de fanns mindre marginaler vid barnoperationer vilket upplevdes 

stressande och att planeringen var jätteviktig, inte bara hur själva narkosen skulle 

genomföras utan också att allt fanns framtaget inne på salen innan barnet togs in. Detta 

beskrivs i underkategorin uppgiftsfokuserad, som handlar om de uppgifter som 

anestesisjuksköterskan utför i omhändertagandet.  

  

”Barn är svårt att söva, det är en viss anspänning, det är det för alla.” (Informant 9) 

 

”Man ska veta exakt vad man ska göra, är man osäker på doserna så ska man skriva 

upp det, det ska inte finnas någon oro där. (Informant 4) 

 

Trots den upplevelsen av stress eller nervositet som många nämnde i samband med 

barnoperationer så var alla eniga om att arbetet med barn var roligt och utvecklande. 

Många uppgav att vid just barnoperationer fick det ta den tid det tog, det stressades inte. 

 

”Jag tycker att det är jätteroligt med barn. När saker och ting går jättebra är det en 

jättefin respons både från barnen och framför allt föräldrarna och det är en bra känsla 

att få igenom det hela.” (Informant 3) 

 

”Jag tar hand om varje patient på ett sådant sätt att jag känner att jag mår bra och kan 

vara tillfreds med mitt arbete och kan gå hem och känna att idag har jag gjort ett bra 

jobb.”  (Informant 11) 
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Det finns inga kurser som anestesisjuksköterskan kan läsa för att bli bättre på att just 

möta barn, genom erfarenhet och utbyte med varandra kan omhändertagandet bli 

lugnare och mindre nervöst och på så sätt bättre.  

 

”Styrkan är att man är erfaren, att man har haft hand om många barn och är trygg i sitt 

jobb.” (Informant 4) 

 

”Vi är alltid två narkossköterskor och det ska vi vara när det är barn, vi är två vid 

väckning och sövning.” (Informant 12) 

 

7.3 Barnets delaktighet 

Upplevelser som barnet har varit med om tidigare påverkar hur barnet samarbetar inför 

operation. Ett barn som är rädd när anestesisjuksköterskan möter det för första gången 

kräver mera av personalen att ta reda på vad rädslan står för. 

 

”Sen kan det vara andra situationer, ett barn som är nästan hysterisk men när man 

kunnat pejla lite grann vad det är som rädslan bottnar i, kan det vara något speciellt 

moment. Kan man då garantera dom och lova att det behöver vi inte göra, så har jag 

varit med om ett barn som betraktades som superrädd och man funderade hur det skulle 

gå men när man fick klart för sig vad det var det barnet varit med om tidigare och 

försäkrade att hen inte skulle behöva uppleva det igen så vände allt.” (Informant 10) 

 

Barn ska få vara med och bestämma till en viss gräns enligt de anestesisjuksköterskor 

som intervjuades. Det kan motivera dem att samarbeta. 

 

”Vill dom inte ha en mössa på huvudet så behöver dom inte det och vill dom inte byta 

skjorta så behöver dom inte det, inga konflikter av onödiga saker. Dom kan inte 

bestämma att dom inte ska göra det dom ska göra men dom kan bestämma hur vi ska gå 

tillväga och då brukar dom bli lugna.”(Informant 4) 

 

”Inte fråga barnet för mycket, vad det vill eller vad det tycker, för det är för stort 

ansvar för barnen att ta, tycker jag. De kan inte ta det ansvaret för situationen.” 

 (Informant 11) 

 

Att genomgå en operation kan stärka barnets självkänsla, att klara av något man är rädd 

för. 

 

”Jag tycker om man kan få dem till att gå med på att sätta nål och så, så märker dom, 

men det gick ju bra, då växer dom ju på något vis. Jag klarade detta!” (Informant 2) 
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Flera av anestesisjuksköterskorna som intervjuades nämnde att kommunikationen med 

barn ska anpassas efter ålder, men oavsett ålder så ska man tala sanning. 

 

”Det är viktigt att man inte ljuger för barnet, även om dom har sådan där Emla salva 

eller bedövning så kan det kännas lite. Om man säger att det inte gör ont och så gör det 

ont då tappar dom helt förtroendet.” (Informant 6) 

 

Barn som inte ville samarbeta vid anestesi upplevde de flesta anestesisjuksköterskor 

som jobbigt, när omhändertagandet blev en fasthållningssituation så funderade flera av 

de som intervjuades hur det påverkade barnet senare i livet. 

 

”Det är jättesvårt för det kan ta många år innan det visar sig, det är ju faktiskt först när 

man är vuxen som sånt visar sig, det är ju klart att det kommer visa sig någon gång. 

Dom kommer ju ha ett minne av det.” (Informant 4) 

 

Det finns inga klara strategier som alltid fungerar när anestesisjuksköterskan ska 

motivera ett barn som inte vill medverka, en anestesisjuksköterska sa; 

 

”Det är jättesvårt att motivera ett barn som inte vill bli stucket att vara stilla med 

armen, det är jättesvårt, det blir som ett övergrepp hur man än gör, tyvärr. Är dom 

hysteriska så vad ska man göra, det går inte att nå dom, inte i det läget.” (Informant 4) 

 

7.4 Förberedelser 

Det finns olika sätt att förbereda barn inför anestesi. Kategorin förberedelser delas upp i 

medicinska förberedelser, information och förberedelse av barnet innan operation. 

Information är viktigt, det var alla intervjuade anestesisjuksköterskor överens om. Det 

underlättade omhändertagandet om både barn och föräldrarna hade fått information 

innan om vad som skulle ske. 

 

”Jag tycker det som fungerar allra bäst är att dom är väldigt välinformerade, om dom 

har varit och tittat lite på den utrustning vi använder innan. Så att dom är bekanta med 

det som ska hända och vet vad som ska hända och även föräldrarna är 

välinformerade.” (Informant 6) 

 

Information kunde ges både via broschyrer men också som flera nämnde narkoswebben, 

en hemsida på nätet. Dock var det flera av anestesisjuksköterskorna som uppgav att de 

själva inte hade varit inne på narkoswebben och tittat så de kunde inte uttala sig om den 

var bra eller inte. 
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”Det finns ju narkoswebben dom kan gå in på och det finns den här broschyren, vi 

säger det, att läs gärna på narkoswebben och så kan dom gå in själva och så har vi ju 

bilder i den här informationsbroschyren.” (Informant 9) 

 

Det som flera också nämnde var att barnet och föräldrarna var bättre förberedda på vad 

som skulle ske om de hade varit på så kallad barnlek innan. 

 

”Innan själva operationsdagen får de komma in på en operationssal eller i närheten i 

alla fall och kolla lite på våra grejor och vi har en docka som kan vara patient och så 

får dom prova saturationsklämman och känna på lite sprutor och pvk:er och dropp och 

sätta på EKG på dockan. Att de mentalt går igenom så de bekantar sig med 

omgivningen och med våra grejor.” (Informant 5) 

 

Angående premedicinering förekom olika uppfattningar. Alla var överens om att det kan 

behövas i särskilda fall men många upplevde att man mer och mer gick ifrån 

premedicinering som rutin och försökte hitta andra strategier såsom barnlek, 

narkoswebben och information för att förbereda barnet. 

 

”Det kanske inte är det bästa sättet att döva bort allting, så det händer saker med 

barnet som de inte har någon riktig koll på. Så jag tycker att om man har dom andra 

sakerna, då tycker jag inte att man behöver någon premedicinering. Jag tror att man 

ska veta som barn vad det är som händer.” (Informant 5) 

 

”Jag tycker nog att de ska ha premedicinering, sen kan det väl hända att de snedtänder 

ibland och det inte blir perfekt.” (Informant 2) 

 

Barn med särskilda behov till exempel barn med utvecklingsstörning eller barn som är 

oroliga och kanske har varit med om något traumatiskt tidigare kan ha behov av 

premedicinering och då var det viktigt att det framkom i journalen att behovet fanns. 

 

”Jag tycker det är bra när det behövs, det är ju att föredra framför att hålla i ett barn 

absolut. Det är bra på kontakten innan att också stämma av hur barnet är och skriva in 

det i journalen att det kan tänkas behöva premedicinering.”(Informant 7) 

 

Många uppgav en anledning till att man mer och mer avstod från premedicinering var 

de negativa effekterna som vissa läkemedel kunde ge. Bland annat midazolam kan ge 

minnesförlust och kan göra barnet trött efteråt så att vistelsen på den postoperativa 

avdelningen blir längre än planerat. Alla anestesisjuksköterskor nämnde att det var 

individuellt hur barnet reagerade på premedicineringen, vissa blev väldigt trötta och 

gick med på allt och andra blev aggiterade så att det ibland ändå slutade med en 

fasthållningssituation. Några anestesisjuksköterskor funderade om premedicineringen 

ibland kunde vara orsaken till att just fasthållningssituationer uppstod. Men också att 
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premedicinen i sig kunde bli som ett övergrepp för att det var svårt att få barnet att 

dricka det. 

  

”Vi premedicinerar inte rutinmässigt längre för att en del snedtänder och blir konstiga, 

men vissa kanske skulle behöva ha premedicinering men då är det svårt för då vill dom 

inte dricka det här som är lite sötbeskt och rektalt, ibland känns det ju lite som ett 

övergrepp om dom inte vill.” (Informant 8) 

 

Emla kräm fanns att tillgå och alla anestesisjuksköterskor nämnde att det användes men 

någon tyckte att det snarare stjälpte än hjälpte.  

 

”De flesta barn är emlade, på ett sätt är det bra på ett annat är det ett jävla, jävla skit, 

för kärlen drar ihop sig och då försvinner venen. Men barnet får inte ont och det är 

kanske det som är det väsentliga” (Informant 3) 

 

7.5 Föräldrarnas roll 

Anestesin i sig kan upplevas jobbig för föräldrarna, därför var anestesisjuksköterskan 

också tvungen att engagera sig inte enbart i barnet utan minst lika mycket i föräldrarna. 

 

”En del erkänner öppet att dom är lika nervösa som barnet och då får man lägga 

mycket energi på föräldrarna. För kan man få dom att slappna av lite och känna sig 

trygga så att man kan få deras medverkan, att de förstår att genom att vara bestämd 

och ta det snabbt så kan det bli något sånär skonsamt.” (Informant 10) 

 

Föräldrarnas roll är viktig i omhändertagandet. Deras tidigare upplevelser påverkar hur 

de kan stötta sitt barn men också hur de samarbetar med anestesisjuksköterskan i 

omhändertagandet inför anestesin. 

 

”Föräldrarna påverkar sina barn väldigt mycket, har man en lugn förälder som är 

välinformerad och samarbetar så har du ett annorlunda barn. Har du en förälder som 

är orolig själv och spruträdd, då har du ofta också ett barn som är oroligt och ledset.” 

(Informant 7) 

 

En anestesisjuksköterska nämnde att föräldrarna kunde få information om hur de skulle 

bete sig under till exempel barnleken. Ibland när sövningen inte gick så bra och 

föräldrarna inte samarbetade så skulle anestesisjuksköterskan vilja vrida tillbaka 

klockan och börja om med att förklara för föräldrarna hur de bör agera för att kunna 

stötta sitt barn. 

 

”Det är viktigt att prata när man har barnlek, att förklara hur man ska vara som 

förälder i det läget för föräldrarna har ju egna minnen, skräckupplevelser i bagaget och 
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då är det viktigt att få dom att förstå att det måste dom ta bort. Man ska vara ett stöd till 

sitt barn, annars är det inte så bra.” (Informant 4) 

 

Det händer att det förekommer tvång då ett barn är oroligt och skrämt och inte vill 

samarbeta, men detta sker enbart om föräldrarna medverkar. I intervjuerna framkom att 

vid anestesi under tvång var det föräldrarna som fick sitta och hålla om sitt barn och att 

man i dessa lägen ofta valde sövning på mask som anestesimetod för att det upplevdes 

gå lite snabbare.  

 

”Då löser vi det här snabbt, så att man inte drar ut på lidandet. Så då lägger man på en 

mask och söver dem med gas och så håller man fast dom. Dom sitter i mammas eller 

pappas knä så att dom har den tryggheten. (Informant 6)  

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Som metod till den här studien valdes en kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade frågor. Den metoden ansågs kunna ge information som var relevant 

för studiens syfte. Syftet i föreliggande studie anses var uppfyllt enligt författarna. 

Enligt Henricsson (2012) kan studier med kvalitativ metod belysa informanternas 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet som avses undersökas. Resultatet går enligt 

Alvesson et al. (2008) inte att generalisera i en kvalitativ studie, vilket betyder att det 

inte går att dra slutsatser från resultatet och appliceras dem på någon annan grupp än 

den som intervjuats. Enligt Graneheim et al. (2004) är det upp till läsaren att bedöma 

om resultatet kan överföras till andra grupper än de som studien avser. Resultatet i 

studien kan bidra till en ökad kunskapsmängd hos alla anestesisjuksköterskor som 

arbetar med barn. 

Urvalet av informanter utfördes av avdelningscheferna på respektive anestesiklinik och 

inte av författarna. Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet då författarna saknat 

inblick i urvalsprocessen. Men att ställa krav på avdelningscheferna i form av önskemål 

om åldersfördelning, variation avseende yrkesverksamma år och kön på informanterna 

ansågs minska chanserna att få komma och intervjua och gjordes således inte.   

Variationen av arbetade år som anestesisjuksköterska blev stor (3 – 35 år) vilket kan ha 

bidragit till djup och variation i studiens resultat. Kristensson (2014) beskriver 

svårigheten med att i förväg veta hur många informanter som kommer att behövas för 

att ge tillräcklig information för att besvara studiens syfte. Till föreliggande studie 

intervjuades tolv informanter och den informationsmängd som insamlades bedömdes av 

författarna vara tillräcklig. Redan i ett tidigt skede upplevdes att informationen som 

framkom i intervjuerna upprepades av de olika informanterna. Enligt Danielsson (2012) 

måste vetenskapliga studier kritiskt granskas utifrån syfte, intervjufrågor, design, urval, 
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datainsamling, analysprocess och resultatpresentation innan trovärdigheten kan styrkas. 

Trovärdigheten i studien anses vara hög bland annat på grund av att de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna gav liknande svar trots en stor spridning avseende 

yrkesverksamma år och trots att intervjuer utfördes på tre olika sjukhus.  

Informationsmaterial om studien skickades till alla inbokade informanter, för att ge dem 

en möjlighet att förbereda sig och reflektera kring frågorna. På grund av att 

verksamheten på en operationsavdelning ibland är akut, kunde inte alla inbokade 

anestesisjuksköterskor medverka och fick ersättas med andra anestesisjuksköterskor. 

Trots det gav samtliga intervjuer en stor mängd information och djup inom 

frågeområdet. Enligt Danielsson (2012) bör en provintervju genomföras för att 

inventera intervjufrågorna och tidsåtgången. Den första intervjun som genomfördes till 

föreliggande studie kan benämnas som en provintervju då stor lärdom drogs utifrån den 

och förfarandet justerades något efteråt. Den var mycket givande avseende 

informationsmängd, vilket bevisar att förberedelserna som utförts var effektiva och att 

intervjuguiden var framgångsrikt konstruerad. Informanterna intervjuades enskilt för att 

intervjuer i grupp ansågs kunna leda till en minskad öppenhet och hämma 

informanternas eventuella känsloyttringar. Platsen där intervjuerna genomfördes var i de 

flesta fall avskild och lugn, men vissa störningsmoment förekom såsom dörröppningar 

och telefonsamtal. Detta kan ha lett till att informanterna tappade tråden i samtalet. Att 

utföra intervjuer kräver enligt Kristensson (2014) stor skicklighet och vana, intervjuaren 

måste vara noga förberedd och synnerligen koncentrerad. Objektivitet och neutralitet är 

viktigt för att inte påverka informanternas svar i någon riktning. Då ingen av oss 

författare har genomfört några intervjuer tidigare kan objektiviteten ifrågasättas i och 

med att det är en delvis inlärd kunskap. Stor eftertanke lades under intervjuerna på ett 

neutralt förhållningssätt och att inte ställa ledande frågor.  

Det är enligt Danielsson (2012) att föredra att utföra alla intervjuer under en kort 

tidsperiod för att tillvägagångssättet ska bli så likartat som möjligt. Till föreliggande 

studie utfördes samtliga intervjuer under tre dagar utspritt på två veckor. Detta ansågs 

vara under en tillräckligt kort tidsperiod för att förfarandet skulle hållas aktuellt. Vid 

samtliga intervjuer var båda författarna närvarande, en fungerade som intervjuledare 

och en som åhörare. Detta är för att inte subtila uttryck hos informanterna ska förbigås 

och att konsensus i tolkningen av intervjumaterialet ska gå lättare att uppnå genom 

diskussioner. Risken att två intervjuare kan påverka informanternas svar på ett 

hämmande sätt under intervjutillfället har övervägts, men fördelarna med förfarandet 

bedömdes överväga. Som intervjuledare valdes den av författarna som inte, sedan 

tidigare, kände informanten, för att undvika att personliga åsikter skulle påverka 

informantens svar. Intervjuernas mediantid var 14 minuter, vilket var något kortare än 

beräknat. Men trots följdfrågor och uppmaningar om exemplifiering, ledde detta till slut 

till att informanterna upprepade sina tidigare svar.  

Enligt Danielsson (2012) är transkriberingen av intervjuerna en mycket viktigt men 

tidskrävande process. Stor vikt måste läggas på noggrannhet och precision under 

transkriberingen för att inte subtila uttryck ska missas. Transkriberingen av intervjuerna 

inleddes skyndsamt efter att intervjuerna avslutats, för att inte det centrala i budskapet 
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skulle förbigås. Dataanalysen är enligt Danielsson (2012) en av de viktigaste 

beståndsdelarna i en kvalitativ intervjustudie, då det är där som textens kärna kommer 

fram. Stor vikt lades på innehållsanalysen av de transkriberade texterna. Trovärdigheten 

stärks av det grundliga analysarbete som föregick studiens resultat. Upprepade 

genomlyssningar och genomläsningar av intervjumaterialet hjälpte författarna att uppnå 

en hög grad av förståelse för informanternas kärnkunskap. Dessutom fördes omfattande 

diskussioner mellan författarna angående valet av meningsbärande enheter och dess 

kondenseringar och sedermera koder. Kategorierna valdes omsorgsfullt och med hjälp 

av underkategorier framträdde ett tydligt resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studien belyser anestesisjuksköterskans erfarenheter av det preoperativa 

omhändertagandet av barn. Resultatet visar på komplexiteten som kan uppstå vid mötet 

med barn inför anestesi. Hur anestesisjuksköterskans kompetens prövas vid varje 

barnanestesi. Det finns inga färdiga ramar för hur omhändertagandet ser ut, utan varje 

ny familj har sina specifika behov av bemötande, information och förberedelser. 

Förberedelserna kan till exempel se olika ut beroende på ålder, typ av operation, akut 

eller elektiv och tidigare upplevelser som barnet och föräldrarna har. Föräldrarna har en 

viktig roll i det preoperativa omhändertagandet. Det ställs höga krav på dem att de ska 

kunna stötta sitt barn och vara dennes trygghet. Samtidigt som de själva kanske har en 

obearbetad upplevelse av anestesi och operation, brottas de med rädslan vad som händer 

deras barn. En trygg förälder ger oftast ett tryggt barn.  

I mötet med barnet preoperativt har inte anestesisjuksköterskan bara barnet att ta hänsyn 

till utan också dess föräldrar eller annan vårdnadshavare. I det preoperativa 

omhändertagandet är det barnet och familjen som är i fokus, men barnanestesi i sig kan 

vara en stressande upplevelse för anestesisjuksköterskan. Stressen ligger i att allt ska 

vara förberett innan och både plan B och C ska vara genomtänkt tillsammans med den 

anestesiolog som är ansvarig. Det är en fördel om barnanestesi utförs lite snabbt och 

smidigt, för att man inte har samma fysiologiska marginaler. Om anestesiinduktionen 

ska bli skonsam för ett oroligt barn så bör den inte dra ut på tiden. 

8.2.1 Miljö 

I resultatet framkom att anestesisjuksköterskan strävade efter att skapa en lugn miljö 

inne på operationssalen. Det gjordes genom att hen förberedde sig innan, tog fram rätt 

material, ställde in utrustning och drog upp läkemedel, så att allt var färdigt innan barnet 

togs in. Det fanns också ett önskemål från anestesisjuksköterskans sida att även annan 

personal som arbetade på operationssalen, såsom operationssjuksköterskan och 

undersköterskan också förberedde sina uppgifter på ett sådant sätt, att när barnet togs in 

på salen var det tomt på övrig personal. Berglund et al. (2012) beskriver i sin studie att 

teamarbete har stor betydelse för barns oro. Tydliga roller och genomtänkt planering 

underlättade omhändertagandet, men brist på planering kunde rasera den kontakt 

anestesisjuksköterskan hade skapat med barnet. Bara genom att finnas på salen och gå 
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fram och hälsa, som all personal vanligtvis gör vid vuxenoperationer, kunde rasera den 

kontakt som byggts upp mellan barnet och anestesisjuksköterskan. Detta framkom 

också i den här studien, att arbetssättet innan på operationssalen skilde sig åt när det var 

barn som skulle opereras. 

8.2.2 Anestesisjuksköterskans förhållningssätt 

Att möta barn är roligt och stimulerande men också utmanande och nervöst. Att vara 

nöjd med det arbete som utförts var viktigt för anestesisjuksköterskan. Det som 

påverkar anestesisjuksköterskans upplevelse av tillfredsställelse på jobbet mest är enligt 

Meeusen, van Dam, Brown-Mahoney, van Zundert och Knape (2011) arbetsklimatet. 

Uppskattning för det arbete anestesisjuksköterskan utför och möjlighet att använda och 

dela med sig av sin kunskap hörde till faktorer som ökade tillfredsställelsen. Här kan 

tänkas att genom att arbeta två anestesisjuksköterskor vid barnoperationer, ökar 

möjligheten att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet och på så sätt bidra till att 

situationen blev mindre nervös. Meeusen et al. (2011), menade också att arbetet måste 

vara utmanande och stimulera anestesisjuksköterskor till att lära sig och utvecklas för 

att upplevas tillfredsställande. Vid omhändertagandet av barn upplevdes arbetet som 

stimulerande och utmanande i den här studien. 

8.2.3 Barnets delaktighet 

Genom att bemöta barn och föräldrar med respekt och anpassa sitt omhändertagande 

bland annat efter barnets ålder, utvecklingsnivå, sinnesstämning och tidigare 

upplevelser så bibehålls barnets integritet. Sundqvist och Anderzén Carlsson (2013) 

nämner att genom att försöka förstå vad patienten går igenom och tänka på hur man 

själv skulle vilja bli bemött kan integriteten för patienten bibehållas. Barnens integritet 

bibehålls också genom att de får medverka i beslut. Barnet ska ha möjlighet att 

bestämma till en viss gräns, om de ska ha operationsmössa eller inte, om de ska gå in 

eller ligga på britsen, de kan dock inte bestämma om operationen ska genomföras eller 

inte. Att involvera barnet i beslut är enligt Coyne (2006) något som barnen själva 

önskar. Barn söker efter information och vill veta för att kunna ta beslut. När barnet får 

vara med och ta beslut minskar deras oro inför kommande operation eller behandling. 

Ett sätt att närma sig barnet och skapa ett förtroende är genom att hitta ett område som 

barnet är intresserat av och samtala kring det. Detta framkom i den här studien och det 

bekräftas också genom studien av Coyne (2006) där barnen som intervjuades 

uppskattade när sjuksköterskan tog sig tid att lyssna och fråga efter intressen och sedan 

prata om dem.  

8.2.4 Förberedelser 

Barnlek var den förberedelse som flest anestesisjuksköterskor nämnde och som också 

ansågs vara bästa sättet att förbereda barnet och föräldrarna på vad som skulle ske. 

Barnlek eller terapeutisk lek har enligt He et al. (2015) bra effekt på att minska barnets 

oro inför anestesin. Barn, som har varit på barnlek, följer mera avspänt med in på 

operationssalen, de samarbetar kring operationsklädseln, insättande av pvk och när det 

är ett lugnt insomnande så vaknar de också ofta lugnt. Barnleken hjälper barnet att 

förstå vad som ska ske och gör det mindre traumatiskt (Paladino, de Carvalho & de 
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Amorim Almeida, 2014). Ju äldre barnet är desto mer skriftlig information kan de ta 

emot och förstå och som också flera kommenterade i den här studien så behöver 

förberedelserna individanpassas. Men även, som Paladino et al. (2014) nämner, kan val 

av andra strategier såsom val av anestesimetod individanpassas. Information kan ges 

både muntligt och skriftligt, det framkom att narkoswebben var ett sätt för föräldrar och 

barn att få information kring anestesin med den kunde de sitta hemma i lugn och ro och 

titta när det passade dem (Astrid Lindgrens barnsjukhus, u.å.). Fernandes, Arriaga och 

Esteves (2014) jämförde om olika typer av information, via datorprogram, 

informationsbroschyr alternativt spel, hade betydelse för barns oro inför operationen. 

Det fanns ingen skillnad utan det viktigaste var att information gavs och att den gärna 

skulle ges i god tid innan operation, helst några veckor innan. Förutom information så 

kan premedicinering användas i förberedelsen av barn. Premedicinering skulle helst inte 

användas som rutin enligt anestesisjuksköterskorna utan ges då behov fanns och då efter 

noga övervägande och planerande tillsammans med barnets föräldrar. Som 

Proczkowska- Björklund et al. (2010) påvisar, ska även de psykologiska effekterna av 

premedicinering tas i beaktande, bara det att få barnet att ta premedicineringen kan ge 

traumatiska upplevelser. Midazolam, som varit det överlägset vanligaste läkemedlet att 

ge till barn som premedicinering, har på senare tid börjat ifrågasättas och jämföras med 

andra preparat som kommit ut på marknaden (Sun, Lu, Huang &  Jiang, 2014).  

Bieffekterna av bland annat midazolam har även uppmärksammats av 

anestesisjuksköterskorna i den här studien och det framkom att många hellre gav andra 

preparat såsom Ketanest nässpray eller ingenting alls. 

8.2.5 Föräldrarnas roll 

Delaktigheten hos föräldrarna ses enligt Benzein et al. (2012) som en central del inom 

den familjecentrerade vården. Resultatet visar en mycket stor vilja hos de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna att få föräldrarna att delta i barnens vård. Ofta sågs en stor 

delaktighet hos föräldrarna trots att de ibland upplevde situationen som mycket 

skrämmande. Anestesisjuksköterskorna upplevde till och med att de ibland fick stödja 

föräldern mer än barnet i påfrestande moment. Men för de mesta var föräldrarna en 

betydande källa till trygghet för barnet. Föräldrarna behövde få en stor mängd 

information om vad som skulle hända för att kunna känna sig trygga med sin roll och ge 

sitt barn stöd. Shields et al. (2006) understryker vikten, inom den familjecentrerade 

vården, av att ge föräldrarna tillräcklig information om förfarandet på en 

operationsavdelning, som är en för föräldrarna okänd plats. Föräldrarnas närvaro i 

operationssalen minskade barnets oro och gav en bättre anestesiinduktion men 

påverkade inte föräldrarnas oro. Däremot så var föräldrarna mera nöjda med 

omhändertagandet när de fick följa med in på operationssalen (Sadeghi, Khaleghnejad-

Tabari, Mahdavi, Salarian & Razavi, 2017).  

8.2.6 Familjecentrerad vård 

Ett tydligt samband kan ses i den här studiens resultat avseende föräldrarnas beteende 

och barnets samarbetsvilja. I stort sett gav alltid oro hos föräldern ett oroligt barn. Detta 

är ett samband som enligt Benzein et al. (2012) ofta beskrivs inom den 

familjecentrerade vården. Där framställs familjen som en helhet och vid en större 
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händelse, till exempel en operation kan en av delarna i helheten rubbas och detta leder 

till att hela helheten påverkas. Resultatet visade att föräldrar i stort sett alltid var 

närvarande inför anestesin som ett stöd för barnen. Även detta har en stark förankring i 

den familjecentrerade vården, där förälderns närvaro enligt Chorney et al. (2009) är ett 

krav. Det är även av största vikt att föräldrarnas oro och behov av stöd identifieras och 

möts av anestesisjuksköterskan. Detta visades upprepade gånger i studiens resultat som 

en viktig kompetens i anestesisjuksköterskans grundläggande omhändertagande. 

Resultatet visar också på en stor frustration bland de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna när samarbetet med föräldrarna inte fungerade. Åsikter 

uttrycktes av anestesisjuksköterskorna om föräldrar, som till och med skrämde barnet 

genom att de talade om sina egna negativa upplevelser av anestesi och operation. Inom 

den familjecentrerade vården läggs stort fokus på att föräldrarna ska fungera som ett 

stöd för sina barn. Medvetenheten inom den familjecentrerade vården om hur delarna 

påverkar varandra är hög (Benzein et al., 2012). 

8.2.7 Etiska dilemman 

Det preoperativa omhändertagandet av ett barn som inte vill samarbeta eller vara 

delaktig i det som sker blir en utmaning för anestesisjuksköterskan men också för 

barnets föräldrar. Sövning under tvång var ett begrepp som flera gånger togs upp under 

intervjuerna, det blev traumatiskt för alla inblandade. Anestesisjuksköterskorna 

uttryckte också en oro, hur denna upplevelse påverkade barnet. Etiska dilemman, som 

detta kan sägas vara, nämns i studien av Runeson, Proczkowska-Björklund & Idvall 

(2010). Där ett etiskt dilemma är just sövning under tvång, när barn som först 

samarbetar helt plötsligt ångrar sig och inte vill vara med. Vid sådana tillfällen användes 

mask och fasthållning. Där nämns just oron att barnet ska komma ihåg och att det ska ge 

minnen som kommer påverka i framtiden. Som det också nämns i samma studie så kan 

ingen veta hur barnet påverkas förrän efteråt eller som det framkom i den här studien att 

det kanske först visar sig långt senare när barnet är vuxen. Proczkowska-Björklund, 

Gustafsson och Svedin (2010) använde barnlek efter operationen för att ta reda på hur 

barnen upplevt anestesin. Ungefär hälften visade tecken på att vilja undvika 

anestesiutrustningen och dra sig undan. Det är enligt den studien en utmaning att möta 

barn inför anestesi utan att öka deras oro inför operationen och undvika att barnet får 

negativa minnen som kan påverka dem i framtiden.  
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8.3 Slutsats 

Den här studien har belyst anestesisjuksköterskans erfarenheter av det preoperativa 

omhändertagande av barn. Resultatet visar på stor komplexiteten i omhändertagandet av 

barn inför anestesi. Anestesisjuksköterskorna upplever det medicinska kunskapskravet 

vid barnanestesi som en stor utmaning på grund av de små fysiologiska marginaler som 

barn har. Stor vinst kunde ses vid en väl förberedd anestesi. Dessutom ses ibland 

samarbetet med både barnen och deras föräldrar som en svårighet. Dock kunde ibland 

samarbetet förbättras om barn och föräldrar fått ta del av förberedelser innan 

operationsdagen. Anestesisjuksköterskan har en central roll i samarbetet med övrig 

personal på salen och höga krav ställs på sociala färdigheter och ödmjukhet.  

Studien har klinisk relevans på grund av den lärdom som kan dras utifrån resultatet. 

Anestesisjuksköterskor som är nyutexaminerade kan dra stor nytta av att få ta del av 

sina mer erfarna kollegors erfarenheter, men även de som arbetat ett tag och önskar att 

utveckla sin yrkesroll kan med fördel läsa studien. Studiens resultat har visat på faktorer 

som anses öka barnens samarbetsvilja, ett exempel kan ses i ”barnleken”, som är ett 

förberedande besök på operationsavdelningen innan operationsdagen. En stor fördel, för 

barnen som ska opereras, anses kunna vinnas om den rutinen skulle spridas till fler 

sjukhus.  

Vidare forskning behövs inom området för att ytterligare utveckla 

anestesisjuksköterskans profession. Under arbetet med studien har tankar kring 

vidareutveckling av problemområdet uppkommit. En intressant vinkling skulle vara en 

studie om barn med särskilda behov och hur deras samarbete skulle kunna förbättras. En 

annan vinkling skulle kunna vara om utländska barn och deras eventuella 

samarbetssvårighet på grund av tidigare upplevelser och språksvårigheter. Slutligen 

skulle föräldrarnas roll kunna studeras ytterligare eftersom de påverkar sitt barn i så hög 

grad. Hur anestesisjuksköterskan kan förbereda föräldrarna på vad som ska ske och ge 

dem verktyg till att vara stöttande.  
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Bilaga 1 
 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning anestesi på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi söker deltagare till vår kommande 

magisteruppsats där syftet är att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av det 

preoperativa omhändertagandet av barn. Inklusionskriterier för deltagande är: 

sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi, arbetslivserfarenhet på mer än ett 

år och vilja att delta i vår intervjustudie. Sammanlagt kommer vi att intervjua tolv 

anestesisjuksköterskor. 

Vi skulle vilja intervjua tre av dem i XXXXXXXXXX. Intervjuerna beräknas ta 45-60 

minuter/deltagare. Vi skulle bli mycket tacksamma om du kunde ge oss mejladresser till 

tre anestesisjuksköterskor på operationsavdelningen som kan tänka sig att delta i 

studien. Deltagandet är frivilligt och all insamlad information kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna kan när som helst och utan att ange orsak avbryta sin 

medverkan i studien. Resultatet kommer att publiceras i form av en magisteruppsats 

utan att röja deltagarnas identitet. 

Om du godkänner att vi genomför intervjuer med dina medarbetare, vänligen svara oss 

via mail och bifoga mailadress till berörda anestesisjuksköterskor. Vi önskar ha ditt svar 

senast 170125. Du är också varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor 

om studien. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Student    Student  Handledare 

Annika Bernhardsson   Sofia Ek   Anna Kristensson-Ekwall 

XXXXXXXXXXXX           XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX  



  

  

 

 

Bilaga 2 
 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning anestesi på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi vill i vår kommande 

magisteruppsats belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av det preoperativa 

omhändertagandet av barn. Målet med studien är att öka kunskapen i ämnet och det är 

därför viktigt att få ta del av era erfarenheter. Du tillfrågas härmed om deltagande i vår 

studie. 

 

Titel på studien: Omhändertagande av barn inför operation – anestesisjuksköterskans 

erfarenhet av det preoperativa omhändertagandet. 

 

För att få delta i studien ska du vara sjuksköterska med specialistutbildning inom 

anestesi och arbetslivserfarenhet på mer än ett år. Vi avser att intervjua tolv 

anestesisjuksköterskor. 

 

Studien är en intervjustudie där du kommer att intervjuas av oss båda under 45-60 

minuter på en ostörd plats som du själv väljer. Intervjun kommer att spelas in (endast 

ljudfil) och sedan skrivas ut. Därefter kommer texten att bearbetas, analyseras och 

sammanställas. Studien i sin helhet kommer att presenteras som en magisteruppsats vid 

Linnéuniversitetet. Du kan ta del av studien resultat på www.diva-portal.org eller 

genom att kontakta oss efter att studien är avslutad. Det är frivilligt att delta i studien 

och du kan när som helst, utan att ange orsak, avbryta din medverkan. Alla utskrivna 

texter och inspelade ljudfiler kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter 

avslutad studie. Namn kommer att avkodas i utskriften och det är bara vi och vår 

handledare som har tillgång till utskrifter och inspelade ljudfiler. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Med vänlig hälsning 

Student    Student   Handledare 

Annika Bernhardsson   Sofia Ek   Anna Kristensson-Ekwall 

XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  

http://www.diva-portal.org/


  

  

 

 

Bilaga 3 
 

 
 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien (Omhändertagande av barn inför 

operation – Anestesisjuksköterskans erfarenhet av det preoperativa omhändertagandet), 

fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. Jag har 

även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

Bilaga 4 

 

 

Frågeformulär 

Vi önskar att du fyller i detta frågeformulär och lämnar tillsammans med 

samtyckesformuläret. 

 

 

Är du: man  eller kvinna ?   

 

Var arbetar du idag? ______________________________________________ 

 

 

Hur länge har du arbetat som anestesisjuksköterska? _____________________ 

 

Hur länge arbetade du som sjuksköterska innan du påbörjade din vidareutbildning till 

anestesisjuksköterska? ______________________________ 

 

 

Tack! 

  



  

  

 

 

Bilaga 5 
Presentation av oss själva och studien. 

Samtyckesblankett och frågeformulär fylls i. Möjlighet till frågor. 

Numrera samtyckesblankett och frågeformulär och var tydlig i början på 

intervjun och säg vilken intervju det är på inspelningen, t.ex. intervju 1, intervju 2. 

 

Förtydligande till informanten: Med barn menas alla mellan 0 och 18 år.  

 

Frågor: 

- Beskriv vilka strategier du tycker är mest effektiva för att lugna ett barn inför anestesi. 

 

- Beskriv en situation när omhändertagandet fungerade bra och en situation när 

omhändertagandet inte fungerade, till exempel att barnet inte samarbetade.  

 

- Hur gör du när du måste utföra en vårdhandling på ett barn som inte vill samarbeta?  

- Gör du på något annorlunda sätt om barnet är oroligt? 

- Hur ger du information till ett oroligt barn? 

 

- Vilka är dina erfarenheter av föräldrars påverkan på barn i det preoperativa 

omhändertagandet? 

 

- Vad har du för tankar kring premedicinering av barn inför operation? 

 

- Hur upplever du samarbetet med övrig personal på salen vid barnoperationer? 

 

- Vilka är dina styrkor i omhändertagandet av ett oroligt barn? 

 

Följdfrågor: 

- Hur kände du då?  

- Kan du utveckla det? 

- Hur menar du?  

- Hur upplever du detta? 

- Kan du ge ett exempel? 



  

  

 

 

Bilaga 6 
 

Titel: Anestesisjuksköterskans erfarenhet av det preoperativa omhändertagandet av barn 

– en intervjustudie 

Student: Sofia Ek och Annika Bernhardsson 

Handledare: Anna Kristensson Ekwall 

Etisk egengranskning, blankett hämtad från etikkommittén sydost (2017). 

1. Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (enligt PUL eller 

personuppgifter om lagöverträdelser mm.) där forskningspersonerna inte uttryckligt givit 

sitt samtycke? 

Nej 

2. Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även sådant som ej 

avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

Nej 

3. Är syftet med undersökningen att fysisk eller psykiskt påverka forskningspersonerna 

(t.ex. behandling av övervikt)? 

Nej 

4. Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov eller PAD)? 

Nej 

5. Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller psykiskt 

handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

Nej 

6. I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och 

uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 

och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka 

inget men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

Ja 

7. Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen 

till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och 

utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

Ja 

8. Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är 

anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL-ansvarig). 

Nej 

9. Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för forskningspersonernas 

säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). 

Ja 

 


