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1 INLEDNING

Föreliggande studie studerar effekten av premedicinering som administreras intranasalt 

till barn. Premedicinen kan ges på flera sätt, dock är ett nållöst sätt att föredra hos barn. 

Ges premedicineringen intranasalt har det en kortare anslagstid och bättre 

biotillgänglighet än om det ges oralt eller rektalt (Revi, Rajagopal & Vaisakh, 2016). 

Genom att administrera läkemedlet intranasalt så kan läkemedlets eventuella bismak, 

exempelvis den bittra smaken hos Midazolam®, undvikas.

Ett barn är en person som är under 18 år (Barnkonventionen, 1989). När ett barn ska få 

anestesi  är det viktigt enligt Jöhr (2013) att barnet kommer till operationsavdelningen 

utan stress, rädsla eller smärta. Alla mediciner, som används som premedicinering, kan 

hjälpa barnet med detta, men det kan även en duktig och intresserad anestesipersonal. 

Läkemedel får aldrig ersätta ett inkännande barnvänligt sätt (ibid.). Det finns inget 

program som kan användas som fungerar på alla barn gällande bemötandet, 

informationen eller premedicineringen som ska ske inför anestesi. Allt måste ske 

individuellt till det specifika barnet. Det som kan vara viktigt att ta med sig är att ju 

äldre barnet är desto längre tid behöver barnet för att förbereda sig (Kain, Mayes & 

Caramico,1996).

Att anestesiologi endast är en teknisk specialitet, där vårdpersonalen inte behöver ha 

förmågan att kunna kommunicera med patienten, är så fel det bara kan vara (Lundberg, 

2016). Hos vårdpersonalen är det viktigt att det finns en förmåga att lyssna, ha empati 

och kunna planera sitt arbete så att det finns tid och möjlighet att kommunicera med 

patienten och de anhöriga. Detta ställer stora krav på organisationen inom 

operationsverksamheten (ibid.). 
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Operationsavdelningen har ett stort flöde av patienter för att vara kostnadseffektiva. 

Kostnaden minskar och tillgängligheten ökar om ett planerat flöde kan hållas. Detta kan 

ge begränsningar i hur mycket tid som finns till ett preoperativt möte med patienten och 

de anhöriga. Ibland slås den preoperativa fasen samman med den intraoperativa fasen 

och möjligheten till ett möte med gott om tid kan plötsligt vara borta. Den tid som 

kunde behövas för att skapa förtroende och för ta reda på vilka psykologiska behov som

patienten kan behövas ha (Lindvall & von Post, 2008). Voepel-Lewis, Tait och Malviya 

(2000) menar att föräldrar är en säker källa när det gäller om barnet kommer att behöva 

premedicineras eller inte. Den tiden måste finnas i alla möten för att klargöra om 

behovet finns eller inte. 

2 BAKGRUND

Med premedicinering slipper patienten att vara med om förberedelserna inför 

operationen, patienten blir medvetslös i sin egna säng och slipper uppleva känslan av att

flyttas till operationsbordet. Denna syn beskrev Rowbotham (1931) och då ansågs det 

att premedicinering gav stora fördelar just för att patienten inte behövde vara medveten 

om vad som skulle ske. Idag ges premedicinering för att dämpa oro och ångest inför 

operation, öka effekten av läkemedel som ges under anestesin samt bidra till ett bättre 

välmående postoperativt (Valeberg, 2013).

Rekommendationen idag är att premedicinering ska ges i de fall där barnet inte har en 

väl fungerade intravenös infart (Finngol &Valla, 2013). Den medicinska 

premedicineringen kan minskas enligt Bergendahl et al (2006) bara man ger barnet 

möjlighet till en preoperativ psykologisk förberedelse. Finngol och Valla (2013) menar 
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att genom att få titta, känna och leka med något från utrustningen kan det hjälpa barnet 

förstå vad som ska ske. Barnet kan då bli så lugnt så att barnet kan samarbeta under 

induktionen utan att behöva få premedicinering.

2.1 Medicin för premedicinering

Nilsson och Sandström (2016) menar att det finns två typer av premedicinering, en 

mänsklig och en farmakologisk. Den mänskliga premedicineringen innebär att barnet 

får information och ges möjlighet att ställa egna frågor för att förstå vad som ska ske.  I 

detta arbete avses den farmakologiska premedicineringen, som består av 

antikolinergika, ångestdämpande och lugnande medel, analgetika samt antiemetika. 

Rutinpreparatet för ångestdämpande och lugnande effekt har sedan länge varit 

Midazolam(R). Bensodiazepiner är väldokumenterat som användning till 

premedicinering och Midazolam® används mycket just för den korta anslagstiden 

(Holm-Knudsen, 2009). När Midazolam® började användas i mitten av 1980-talet 

framstod det som mirakelmedicin (Lönnqvist & Habre, 2005). Över hela världen tycks 

Midazolam® användas vid premedicinering till barn då det har flera välgörande effekter

men även bieffekter gällande kognition/amnesi (Bergendahl, Lönnqvist & Eksborg, 

2006). Midazolam® ger en sömn som liknar alkoholförgiftning och negativ påverkan på

minnet (Rosenbaum, Kain, Larsson, Lönnqvist & Wolf 2009). Klonidin®  beskrev 

Bergendahl et al (2006) som en tilltalande medicin vid premedicinering just för sin 

milda effekt på cirkulationen samt avsaknaden av de negativa effekterna som 

Midazolam® har. Det har nu gått några år sedan 2005, men fortfarande är det 

Midazolam® som verkar vara det stora läkemedlet inom premedicineringen. Det kan 

vara som så att det handlar om effektiv marknadsföring vilket var beskrivet av 

Lönnqvist och Habre (2005). 
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Klonidin® har en effekt som är mycket mer likt sömn men har en lång igångsättningstid

om det ges oralt eller rektalt (Rosenbaum et al, 2009). Klonidin® ger inte så kraftig 

ångestdämpande effekt som Midazolam® men har en lång sederande effekt 

postoperativt och minskat behov av smärtlindring (Holm-Knudsen, 2009). 

Dexmedetomidin® beskrivs av Davidson (2015) som ett nytt läkemedel som håller på 

att finna sin plats i anestesivärlden. Zub, Berkenbosch och Tobias (2005) genomförde 

studier på Dexmedetomidin® då de såg att läkemedlet, som användes till att sedera barn

som vårdades i respirator, kunde ha fördelar som skulle kunna användas som 

premedicinering inför anestesi. Rosenbaum, et al (2009) anser att när premedicinering 

är aktuell bör man välja läkemedel så som alfa-2-agonister framför Midazolam®. 

Orsaken till detta är att det finns medicin som har bättre verkningsmekanismer än 

Midazolam® (ibid.) 

2.2 Administrering av premedicinering

Premedicinering kan ges på många olika sätt. Den stora fördelen för Midazolam® är att 

den kan administreras både intravenöst, rektalt, nasalt och per os (Nilsson och 

Sandström, 2016). Tyvärr har den besk smak och kan svida vid nasal administrering 

(Lönnqvist & Habre, 2005). I de fall där det blir en kamp för att ta Midazolam®  per os 

kan det vara den upplevelsen som är orsaken till oro (Rosenbaum et al, 2009).

Den intravenösa administrationen av premedicinering förutsätter naturligtvis en 

intravenös infart. I de fall då detta inte finns har smidigheten med den intravenösa 

administrationen försvunnit. Att sätta en perifer venkateter kan skrämma en del barn 

(Lönnqvist & Habre, 2005). Däremot har tillkomsten av plåster eller kräm med 

lokalanestetika underlättat insättandet av den perifera venkatetern på det vakna barnet 

(Nilsson & Sandström, 2016).
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2.3 Teoretisk referensram

Barnet och ungdomen ska mötas med respekt, vänlighet och engagemang (Finngol och 

Valla, 2013). Barn och ungdomar kan uppleva betydande oro och ångest inför anestesi 

och kirurgi (Bergendahl et al., 2006). Denna oro och ångest ska man som 

anestesisjuksköterska vara medveten om men också veta hur man kan lindra och 

bemöta. Familjen kan ha haft en resa inom vården som har medfört att tilliten och 

förtroendet för vården är skadat (Rosenbaum et al., 2009). 

Med information till barnet och föräldrar om vad som ska ske, samtidigt som det finns 

tid för frågor och funderingar, ges familjen en chans att få genomföra allt på sina egna 

villkor (Finngol &Valla, 2013). När det okända blir känt och att det finns en förståelse 

för vad som ska ske och varför det sker, det är då möjligheten finns för att bearbeta sina 

känslor. När allt detta blir möjligt skapas en förutsättning till tillit. En tillit som behövs 

för att man ska känna sig välkommen och omhändertagen (ibid.). 

Lögstrup (1994) beskriver att tillit är människan given. Tilliten hos människan är 

medfödd och gör oss villiga att ge något av oss själva när vi möter någon som vi aldrig 

har mött innan (Lindvall & von Post, 2008). I mötet ger människan något av sig själv 

samtidigt som människan ber att ta emot det och vårda det, ta mig på allvar (ibid.). Varje

dialog innehåller tillit samtidigt som tillit visar sig i ansiktet. Visar sig inte tilliten i 

ansiktet kan det upplevas som ett svek. Ett svek som gör det svårt för den naturliga 

tilliten att verka (Lögstrup, 1994).

5



3 Problemformulering och syfte

Preoperativ ångest är ett vanligt förekommande problem inom pediatrisk anestesi (Revi 

et al., 2016). En smidig introduktion av anestesin med barn kräver en bra 

premedicinering (Bhat, Santhosh, Rao och Annigeri, 2016). Rekommendationen är att 

premedicinering ska ges i de fall där barnet inte har en väl fungerade intravenös infart 

(Finngol & Valla, 2013). Målet med premedicinering inom pediatrisk anestesi är att 

slippa preoperativ och postoperativ ångest, bra föräldrarseparation och smidig induktion

av anestesin. Ett rädd och ångestfyllt barn är stressande både för vårdpersonal och 

föräldrar. Ångest och rädsla i samband med operation kan leda till postoperativa 

förändringar så som ätstörningar, sömnrubbningar samt debut av nattlig enures (Bhat et 

al. 2016). Är den intranasala administrationen tillförlitlig? Har läkemedlet god effekt 

när det administrerats intranasalt?

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att ta reda på effekten av premedicinering när

det administreras intranasalt till barn.

4 METOD

En systematisk litteraturstudie genomfördes, enligt Forsberg & Wengström (2015). 

Genom att använda relevanta sökord kunde forskning inom studiens problemområde 

sökas. På så sätt kunde aktuell forskning i form av vetenskapliga artiklar, som svarade 

på studiens syfte, av så hög kvalitet som möjligt finnas. Enligt studieanvisningen skulle 

ca 10 artiklar inkluderas.
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4.1 Urval

Forsberg och Wengström (2015) rekommenderar att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar ska inkluderas i en systematisk litteraturstudie. Det viktigaste är att de 

vetenskapliga artiklarna svarar mot syftet. I denna studie ingår endast vetenskapliga 

artiklar med kvantitativ metod. 

Utifrån Forsberg och Wengström (2015) skedde urvalet av artiklar i olika steg. Områden

som premedicinering, pediatric/pediatrics och anestesi är mycket forskat kring och ger 

därför många sökträffar.  Inklusionskriterierna för urvalet av de vetenskapliga artiklarna 

var att de skulle vara publicerade mellan år 2015-2017, vara peer reviewed och finnas 

tillgängliga på engelska eller ett nordiskt språk. Ett forskningsetiskt godkännande skulle

vara beskrivet i artiklarna för att kunna ingå i denna studie. 

4.2 Datainsamling

Sökning efter artiklar genomfördes mellan 20170115-20170228 via hemsidan för 

Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet. OneSearch (2017) är Linnéuniversitetets 

söktjänst där det går att finna artiklar, avhandlingar, böcker m.m. I OneSearch går det att

göra avgränsningar så som "peer reviewed", ämne, tidskrift och databas samt att söka 

med hjälp av AND eller OR eller NOT, de så kallade booleska operatorerna. Den första 

sökningen genomfördes som enkel sökning enbart på sökorden "premedication", 

"pediatric", "pediatrics", "children", "anesthesia" samt "intranasal". Därefter 

genomfördes avancerad sökning. I denna studie användes endast AND i sökningen, då 

det hjälper till att begränsa en sökning, vilket ger ett "smalare" resultat (Forsberg & 

Wengström, 2015). Trunkeringar användes inte då författaren ansåg att träffbilden blev 

bättre utan trunkeringar. Sökningsförfarandet redovisas i Bilaga 1. 
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Artiklarna med abstract valdes för att få en överblick på om artikeln stämde överens 

med studiens syfte. När abstracten stämde överens med syftet lästes artikeln i sin helhet.

De artiklar som var systematiska litteraturstudier eller inte ansågs hålla god kvalité 

exkluderades. 

4.3 Kvalitetsgranskning.

11 artiklar som stämde överens med studiens syfte kvalitetsgranskades utifrån Forsbergs

och Wengströms (2015) Checklista för kvantitativa artiklar- RCT (randomiserade 

kontrollerade studier) samt  checklista för kvantitativa artiklar- kvasi-experimentella 

studier, Bilaga 2 & 3. 

Granskning av de 11 artiklarna är genomförd av en person, författaren till denna studie.  

Kvalitetsgranskningen gör det möjligt enligt Forsberg och Wengström (2015) att på ett 

systematiskt sätt avgöra om artikeln är etiskt försvarbar, värdera om artikelns syfte och 

frågeställning anses relevant samt att värdera design, urval och bortfall på den 

undersökning som artikeln grundar sig på. Vidare görs en granskning av artikelns 

datainsamling och analys samt om forskaren kritiskt diskuterat sin egen roll gentemot 

resultatet. En tregradig skala, hög, måttlig eller låg användes för att göra en 

helhetsbedömning av artikeln. Alla 11 artiklar inkluderades i denna studie då de 

bedömdes ha en hög kvalitet gentemot syftet. För fullständig artikelmatris se Bilaga 4.

4.4 Dataanalys

En latent innehållsanalys (Forsberg och Wengström, 2015) genomfördes vilket innebär 

att direkt synliga mönster visas genom identifiering av teman, som föregåtts av 
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meningsbärande enheter, kodning och kategorier. Genom att göra en analys, som är 

förutsättningslös, kan forskaren se mönster och kategorier som inte är tydligt uttalande 

(ibid.). Artiklarna skrevs ut och lästes igenom flera gånger för att materialet skulle bli 

bekant. Stödord noterades i marginalen, meningar ströks under och artiklarnas resultat 

sammanställdes på svenska till en ny helhet. En sammanställning av ord och meningar 

gjordes. Även om de kvantitativa artiklarna innehåller många siffror kunde mönster 

snart urskiljas. I sammanställningen av resultatet identifierades meningsbärande enheter 

som fick en kod. En kod, som sammanfattade den meningsbärande enheten, tilldelades 

de meningsbärande enheterna. Efter genomläsning av koder kunde liknande koder 

sammanföras till kategorier. Kategorierna representerade varje kategoris innehåll och 

därefter kontrollerades varje kategori med den ursprungliga helheten. Kategorierna blev 

sedan till tema. Analysförfarandet har hela tiden jämförts med studiens syfte, exempel 

från analysprocessen visas i bilaga 5.

4.5 Förförståelse

Alla människor har olika erfarenheter, kunskaper, värderingar och referensramar, så 

även forskare. När en studie genomförs ska forskaren vara medveten om den potentiella 

risken av att resultatet kan  påverkas och att det är omöjligt att ha ett helt omöjligt att ha 

ett objektivt förhållningssätt (Forsberg & Wengström, 2015).  Författaren till denna 

systematiska litteraturstudie har arbetat som Barnsjuksköterska under hela 2000-talet. 

Detta innebär att författaren har medverkat vid många premedicineringar till barn och 

ungdomar och kan ha en förutfattad mening om vad som fungerar och inte fungerar 

gällande administreringssättet av premedicinering till barn och ungdomar. Författaren 

skrev ner sina egen förförståelse innan artikelsökningen påbörjades. Genom att lägga 
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förförståelsen åt sidan kunde artikelsökningen och dataanalysen göra med ett så öppet 

sinne som möjligt. 

4.6 Forskningsetiska övervägande

Vid en systematisk litteraturstudie ska studier väljas som erhållit etiskt godkännande 

och alla artiklar som ingår ska redovisas och arkiveras i tio år (Forsberg & Wengström, 

2015). Det anses oetiskt att endast redovisa det som stämmer överens med forskarens 

egna åsikt (ibid). I denna studie är forskning redovisad som ansågs relaterat till studiens 

syfte. Enligt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningssed  ska detta 

eftersträvas i studien vilket  innebär att förvrängning och plagiat inte får förekomma. 

Etisk egengranskning är utförd, se bilaga 6. De första fem frågorna på blanketten 

besvarades negativt vilket innebär att det inte behövs någon prövning hos någon etisk 

nämnd för att genomföra denna systematiska litteraturstudie.

5 Resultat

Denna systematiska litteraturstudies syfte var att ta reda på effekten av intranasal 

premedicinering. Totalt 11 kvantitativa artiklar analyserades. Analysen har skett med 

hjälp av en innehållsanalys där kategorier och teman hjälpte resultatet få en struktur, 

Tabell 1.
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Tabell 1. Översikt av Tema och kategori 

Tema Kategori

Premedicinsk effekt Intranasal administration

Lugnande effekt

Maskacceptans

Föräldrarseparation

Postoperativ akut agitation

Hälsoekonomisk effekt Kostnadseffektivitet

5.1 Premedicinsk effekt

5.1.1 Intranasal administrering

Intranasal administrering är en relativ snabb och enkel metod för att ge premedicinering 

(Abdelaziz, Bakr & Kasem, 2016; Yao et al., 2016). Däremot rekommenderar 

Deshmukh, Kulkarni, Parchandekar och Sikchi (2016) att intranasal Midazolam® inte 

ges till barn då det ger en brännande känsla som skapar obehag. Dessa besvär och 

obehag ses inte vid intranasal administrering av Dexmedetomidin(R) (Abdelaziz et al., 

2016; Ghai, Jain, Saxena, Bathia & Sodhi, 2017, Kumar et al., 2017, Yao et al., 2016). 

5.1.2 Lugnande effekt

En lugnande och ångestdämpande effekt uppnås efter intranasal administrering 

(Deshmukh et al., 2016; Ghai et al., 2017; Kumar et al., 2017, Narendra, Naphade, 

Nallamilli & Mohd, 2015; Revi, Rajagopal Vaisakh, 2016; Lin et al., 2016; Sidhu et al., 

2016). Det är viktigt att tänka på läkemedlets farmakodynamik, det kan ta lång tid för 

vissa läkemedel att få full farmakodynamisk effekt intranasalt (Ghai et al., 2017; 

Narendra et al., 2015; Sidhu et al., 2016). 
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5.1.3 Maskacceptans

Barnens förmåga att acceptera induktionsmasken förbättrades med den intranasala 

premedicineringen (Deshmukh et al., 2016; Narendra et al., 2015; Revi et al, 2016 & 

Lin et al., 2016). Sowmya och Nalinakshamma (2015) såg en bra maskacceptans oavsett

om premedicineringen gavs oralt eller intranasalt. Bhat et al. (2016) anser att genom att 

invänta effekten av intranasal administrering blir maskacceptansen bättre.

5.1.4 Föräldrarseparation

Föräldrarseparationen fungerar väl efter intranasal administration av premedicineringen 

(Bhat et al., 2016; Ghai et al, 2017; Kumar et al., 2017; Revi et al., 2016; Yao et al., 

2016). Deshmukh et al. (2016) beskriver att separationen, när den skedde 20 minuter 

efter intag, gick bra efter intranasal administration av Midazolam®, men att det gick lite

lättare för de barn som fått oral Midazolam®. 

5.1.5 Postoperativ akut agitation

Vid intranasal administrering av Dexmedetomidin(R) eller Midazolam® ses en minskad 

förekomst av postoperativ akut agitation (Abdelaziz et al., 2016; Bhat et al., 2016; Lin 

et al., 2016; Sowmya & Nalinakshamma, 2015; Yao et al., 2016)

5.2 Hälsoekonomi

5.2.1 Kostnadseffektivitet

Revi et al. (2016) menar att läkemedel som används till premedicinering borde ha snabb

insättande för att inte förlänga väntan innan optimal effekt har hunnit uppnås. En lång 

väntan kan leda till en negativ effekt både för anestesiologen och familjen. Kumar et al. 

(2017) och Sidhu et al. (2016) framhåller vikten av att läkemedlen ges i god tid för att 
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ha effekt vid induktion. Sowmya och Nalinakshamma (2015) såg en tre gånger så 

snabbare insättande när premedicineringen gavs intranasalt än oralt. 

Ghai et al. (2017) beskriver att intranasal Dexmedetomidin® är inte lika 

kostnadseffektiv jämfört med Midazolam®. Dock kan den intranasala 

premedicineringen med Dexmedetomidin® ge fördelar genom att inte ytterligare 

lugnande intravenösa läkemedel måste ges. På så sätt minskar användandet av de 

lugnande läkemedlen som administreras intravenöst.

Intranasal Dexmedetomidin(R), som administreras före en operation med Sevofluran®, 

kan minska minimum alveolär koncentration och på så sätt minskas användningen av 

Sevofluran® (Yao et al., 2016).

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion

En systematisk litteraturstudie genomfördes som ett fördjupningsarbete på 7,5 hp inom 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning anestesisjuksköterska. Inom 

vårdvetenskapen bedrivs omfattande forskning. Detta främjar vården på så sätt att 

vården kan mätas och bedrivas på ett evidensbaserat, kunskapsbaserad och 

ändamålsenligt sätt. Ett sätt att göra forskningen mer tillgänglig för vårdpersonal är att 

systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa den nya forskningen som kommer 

fram inom ett valt ämne, så kallad systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2015). 
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Fördelen med att söka artiklar, för att sedan sammanställa dem i en systematisk 

litteraturstudie, är att man får en bild av hur problemet ser ut över världen. Det finns 

många artiklar skrivna gällande att ge premedicinering intranasalt inom pediatrisk 

anestesi. Resultatet gav svar på studiens syfte, därför anses metoden lämplig. Det finns 

naturligtvis andra metoder för att svara på studiens syfte, exempelvis intervjuer eller 

enkäter (Forsberg & Wengström, 2015). Intervjuer hade kunnat genomföras med 

frågeställning om upplevelsen av intranasal premedicinering. Informanterna hade 

kunnat vara både de sjuksköterskor som ger den intranasal premedicineringen, 

föräldrarnas upplevelse av att barnet får intranasal premedicinering, skolbarnets 

upplevelse av att få premedicinering intranasalt eller anestesisjuksköterskans upplevelse

av att ta hand om barnet som erhållit intranasal premedicinering. En systematisk 

litteraturstudie med artiklar sökta över hela världen ger som Forsberg och Wengström 

(2015) en helt annan möjlighet att studera det stora  antalet respondenter som medverkat

i de olika studierna. 

I denna systematiska litteraturstudie ingick 11 artiklar, publicerade åren 2015-2017. 

Med dessa 11 artiklar har syftet kunna besvarats. Det finns inget förutbestämt antal 

gällande artiklar som ska inkluderas bara att författaren ska finna och inkludera all 

relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2015).  De sökord som användes i studien, 

premedication, pediatric, pediatrics, children, anesthesia samt intranasal, användes till 

en början enskilt. Då sökträffarna blev många användes sökorden i olika kombinationer 

för att avgränsa sökningen utan att relevanta artiklar skulle missas. Detta avgränsade 

sökträffarna så att de artiklar som framkom med sökningen, svarade mot studiens syfte. 

I denna studie valdes artiklarna sökas via OneSearch (2017), inte via någon enskild 

databas. OneSearch är en söktjänst som studenterna på Linnéuniversitetet har till 
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förfogande och vidgar sökningen till flera databaser samtidigt. Sökträffarna i OneSearch

visar från vilken databas artiklarna kommer. I denna studie kom artiklarna från PubMed 

och DOAJ. Alla artiklar var skrivna på engelska. Detta kan vara en risk för feltolkning, 

men då författaren har arbetat mycket med det engelska språket, både akademiskt och 

privat, så bedöms denna risk vara minimal.

Granskningsmallen som användes var dels Forsberg och Wengström (2015), Checklista 

för kvantitativa artiklar- RCT som modifierades för att alla artiklar skulle kunna 

granskas utifrån ett enhälligt sätt. Alla 11 artiklar är kvantitativa, av dessa är åtta 

stycken randomiserade studier, två är kohort studier samt en är dåligt utskriven vilken 

metod som använts, se Bilaga 3. Även om de randomiserade studierna anses ha högst 

bevisvärde, så anser författaren att de alla 11 artiklarna bidrar lika mycket till studien. 

Artiklarna i studien bedömdes som höga och kommer från Saudiarabien, Indien och 

Kina. Det är där forskningen inom detta område verkar ha bedrivits de senaste åren. 

Artiklarna, där powerberäkning inte var beskriven, bedömdes ändå som höga av 

författaren då resultatet i artiklarna stämmer bra överens med syftet. 

Genomläsningen av artiklarna har skett ett flertal gånger. Vid varje genomläsning har 

författaren till föreliggande studie försökt att hålla ett öppet sinne. Det var relativt enkelt

att arbeta fram teman efter att ha läst igenom texten ett flertal gånger. En systematisk 

bearbetning av texten genom att ta ut meningsbärande enheter, ge dem koder, placera 

dem i kategorier för att sedan sammanföra dem till teman möjliggjorde att resultatet 

kunde sammanställas och bli överblickbart. Forsberg och Wengström (2015) menar att 

när forskning sammanställs blir den mer tillgänglig i vardagen. Analysen har en nackdel

då den är genomförd av en person. Trovärdigheten för denna studie hade kunnat ökas 

genom att analysprocessen diskuterades med ytterligare en person.
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Forsberg och Wengström (2015) beskriver det etiska godkännandet som mycket viktigt. 

Författaren till denna studie kan bara hålla med. Flera av studierna har inte haft någon 

placebogrupp. En av dem är Narendra et al (2015) som motiverar sitt val med att det är 

etablerade mediciner som de provar och att det inte är etiskt att undanhålla barn 

premedicinering inför anestesi.

6.1.1 Överförbarhet

Artiklarna i denna systematiska litteraturstudie har bedömts enligt Forsberg och 

Wengströms (2015) checklista, bilaga 2 &3. Artikelmatrisen, bilaga 4, visar på att 

artiklarna har hög kvalitet. Detta innebär att de stämmer väl överens mot syftet i denna 

systematiska litteraturstudie. Artiklarna är endast granskade av en person, men 

checklistorna har varit till stor hjälp för att kunna besluta vilka artiklar som ska ingå i 

denna studie. Artiklarna har hög validitet (det är mätt det de önskar mäta) med god 

tillförlitlighet i den mätningen som är gjord (reliabilitet). Resultatet bygger på artiklar 

med god extern validitet, ett slumpmässigt förfarande (Forsberg & Wengström, 2015). 

Artiklarna är publicerade mellan 2015-2017 vilket gör att de är högst aktuella. För 

denna litteraturstudies resultat innebär allt sammantaget att det finns en hög 

överförbarhet till den kliniska verksamheten. 

6.2 Resultatdiskussion

6.2.1 Intranasal administrering

I denna litteraturstudie visar resultatet på att när premedicinering ges intranasalt är 

effekten god. Abdelaziz et al. (2016) beskriver intranasal administration som en relativ 

snabb och enkel metod. Detta ger fördelar gentemot andra administrationsmetoder, som 

kan kräva mer samarbete från patienten. Yao et al. (2016) beskriver att detta är ett 
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effektivt och noninvasivt administreringssätt. De upplevde att det gick lätt att 

administrera läkemedlet. Ingen gråt, ingen fasthållning eller inget klagande på obehag 

när medicinen gavs. I den pediatriska populationen är det bättre compliance för den 

intranasala administreringen jämfört med den orala (Sheta, Al-Sarheed & Abdelhalim, 

2014). Resultatet i denna studie visar att Dexmedetomidin® inte ger något obehag vid 

intranasal administrering (Abdelaziz et al., 2016, Ghai et al., 2017, Kumar et al., 2017, 

Yao et al., 2016). Mitra, Kazaland och Kanand (2014) såg att läkemedlet Klonidin® 

accepterades bättre än vad Midazolam®  gjordes vid intranasal administrering. De 

ansåg att detta berodde på att Midazolam® har surt pH-värde. Intranasal Midazolam® 

ger en brännande känsla vilket skapar obehag, nysningar, behov av att klia näsan samt 

mer gråt hos barnen. Detta  medför att Deshmukh et al. (2016) inte vill rekommendera 

intranasalt Midazolam® till barn. Obehaget går att motverka genom att ge 

lokalanestetika intranasalt före Midazolam®, utan att effekten hos Midazolam® 

försvinner, menar Smith, Cheek, Denson och Pruitt (2017). Detta kan göra intranasal 

Midazolam® aktuellt som intranasal administrering vilket vore bra då det är ett 

läkemedel som används över hela världen. 

6.2.2 Lugnande effekt

Kogan, Katz, Efrat, och Eidelman (2002) beskriver att noninvasiva 

premedicineringsmetoder föredras av många anestesiologer. Intranasal administrering är

en metod som ger ett snabbt tillslag samtidigt som det är säkert och effektivt. 

Absorptionen är snabb på grund av den större arean och den ökade genomblödningen 

som finns i den nasala slemhinnan (Yao et al., 2016). Artiklarna i denna studie visar att 

läkemedel som ges intranasalt har en fullgod lugnande effekt (Deshmukh et al., 2016; 

Ghai et al., 2017; Kumar et al., 2017; Narendra et al., 2015; Revi et al., 2016; Lin et al., 

2016; Sidhu et al, 2016). Läkemedel behöver olika lång tid på sig för att uppnå fullgod 
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effekt (Deshmukh et al., 2016; Ghai et al., 2017; Sidhu et al. 2016). Både Kumar et al. 

(2017) och Ghai et al. (2017) visar att  den lugnande effekten var bättre vid intranasal 

Dexmedetomidin® än vid oral Midazolam®. Sowmya och Nalinakshamma (2015) 

studerade när Midazolam® gavs oralt och intranasalt. Deras studie visade lika god 

effekt vid båda administreringssätten. AlSarheed (2016) beskriver att intranasal sedering

är pålitlig, framgångsrik och tillförlitlig för att kunna behandla de barn som är oroliga 

och omedgörliga. Samtidigt som det behövs genomföras fler studier för att få fram den 

optimala dosen och tidpunkten för intranasal administrering. Ges inte 

premedicineringen i optimal dos vid rätt tidpunkt kan man inte heller förvänta sig 

optimal effekt oavsett vilket läkemedel som ges.

6.2.3 Maskacceptans

Flera artiklarna visar att barnens förmåga att acceptera induktionsmasken förbättrades 

med den intranasala premedicineringen (Deshmukh et al., 2016; Narendra et al., 2015; 

Revi et al., 2016;  Lin et al., 2016). Sowmya och Nalinakshamma (2015) såg en bra 

maskacceptans oavsett om premedicineringen gavs oralt eller intranasalt. Bhat et al. 

(2016) anser att genom att invänta effekten av intranasal administrering blir 

maskacceptansen bättre. Att barn accepterar masken kan stå för så mycket mer. Det kan 

vara en markör som visar att barnet inte är oroligt, känner inte rädsla och har förmågan 

till att samarbeta (Mitra et al., 2014). Allt det som man önskar att alla barn, och vuxna, 

ska få känna i alla vårdsituationer.

6.2.4 Föräldrarseparation

Föräldrarseparationen fungerade väl efter intranasal administration av 

premedicineringen (Bhat et al., 2016; Ghai et al, 2017; Kumar et al., 2017; Revi et al., 
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2016; Yao et al., 2016). Deshmukh et al. (2016) beskriver att separationen, när den 

skedde 20 minuter efter intag, gick bra efter intranasal administration av Midazolam®, 

men att det gick lite lättare för de barn som fått oral Midazolam® . Föräldrarnärvaron är

viktig då den minskar den preoperativa ångesten och medverkar till att induktionen går 

smidigare (Sadeghi, Khaleghnejad Tabari, Mahdavi, Salarian & Razavi, 2017).  Deras 

studie visar att föräldrarna var mycket nöjda med att närvara. Den bästa effekten i 

Sadeghi et al (2017) studie var kombinationen premedicinering, i detta fall oral 

Midazolam®, och föräldrarnärvaro. Rosenbaum et al. (2009) beskriver studier som 

visar att om barnet är lugnt blir föräldrarna lugnare.  Det kan författaren till denna 

litteraturstudie förstå, men tänker samtidigt att läkemedel aldrig får ersätta 

informationen för att göra barnet lugnt, för att induktionen ska gå lugnt till. Genom att 

föräldrarna är närvarande och att barnet får känna på en anestesimask före den sätts mot 

ansiktet, få förklarat för sig varför man får den över ansiktet och vad som ska ske kan 

aldrig ersättas av läkemedel. Enligt Ji et al. (2016) går det inte att endast ge preoperativ 

information till föräldrarna. Föräldrarna blir lugnare av informationen, men att 

föräldrarna är lugna och informerade medför inte automatiskt att barnet blir det.

6.2.5 Postoperativ agitation

Intranasal administrering av Dexmedetomidin® eller Midazolam® minskade 

förekomsten av postoperativ agitation (Abdelaziz et al., 2016; Bhat et al., 2016; Lin et 

al., 2016; Sowmya & Nalinakshamma, 2015; Yao et al., 2016). Rosenbaum et al. (2009)

menar att genom att ge premedicinering kan den preoperativa ångesten lindras och på så

sätt blir den postoperativa förloppet bättre. Det finns inga klara riktlinjer för hur 

postoperativ agitation kan undvikas. Förekomsten av akut agitation postoperativt 

minskas av adekvat smärtlindring, däremot påverkas inte förekomsten av att föräldrarna 

är närvarande (Williams, Taghizadeh & Davidson, 2016). Alfa-2-agonister minskar 
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förekomsten av akut agitation postoperativt (Pickard, Davies, Birnie & Beringer, 2014; 

Davidsson, 2015). Då Dexmedetomidin® eller Midazolam® administreras 

oralt,intranasalt eller intravenöst minskar båda läkemedlena förekomsten av akut 

agitation (Prabhu & Mehandale, 2017).

6.2.6 Kostnadseffektivitet

Revi et al. (2016) och Sidhu et al. (2016) menar att en orsak till att skillnaden mellan 

grupperna i deras studie fanns var att läkemedlet inte hade hunnit få tillräckligt mycket 

effekt. De läkemedel som används till premedicinering borde ha snabb insättande för att

inte förlänga väntan innan optimal effekt har hunnit uppnås. En lång väntan kan leda till

en negativ effekt hos både anestesiologen och familjen (Revi et al. 2016). Narendra et 

al. (2015) menar att även om olika läkemedel och administreringssätten har provats på 

barn för att få en bra premedicinsk effekt, så finns det fortfarande inte någon idealisk 

metod. Bergendahl et al. (2006) beskriver att för vuxna är det sällan aktuellt med 

premedicinering då det påverkar den postoperativa vården. Den postoperativa vården tar

för lång tid och den vuxne ska kunna ta hand om sig själv efteråt. För barn blir det på ett

annat sätt då de har en förälder eller anhörig med sig som kan hjälpa till med 

eftervården (ibid.). Den postoperativa vården måste ha ett visst flöde för att kunna ta 

emot de patienter som kommer efter operation.

Det är viktigt att tiden finns före anestesin för att kunna prata med barn och föräldrar. Är

förberedelserna noggranna, att barnet vet och förstår vad som ska ske, så är det sällan 

något barn som gör motstånd (Christiansen & Chambers, 2005). Lönnqvist och Habre 

(2005) menar att det viktigaste är att barnet känner tillit och förtroende för anestesin. 

Högre doser av premedicinering får aldrig dölja bristen på att förbereda barnet inför 

anestesin. Hur gör vården då när tiden inte finns till att informera och förbereda barnet 
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och familjen för att inte orsaka mer oro? Anestesisjuksköterskan har som arbetsuppgift 

att se till att det preoperativa samtalet genomförs. Det är anestesisjuksköterskan som ska

föra barnets talan vid anestesin, så att barnets bästa alltid tillgodoses.

När administreringen sker intranasalt används ibland en atomiser, för att ge en enklare 

och snabbare läkemedelsadministration. Li et al. (2017) menar att det inte är 

kostnadseffektivt att använda atomiser, om man jämför med att använda vanlig spruta. 

Yao et al. (2016) beskriver att intranasal Dexmedetomidin® minskar användandet av 

Sevofluran® och Ghai et al. (2017) beskriver att intranasal Dexmedetomidin® är inte 

lika kostnadseffektiv jämfört med Midazolam®. Ghai et al (2017) menar att den 

intranasala premedicineringen med Dexmedetomidin® ger fördelar genom att inte 

ytterligare lugnande intravenösa läkemedel måste ges. Vårdorganisationen ska alltid se 

till helheten och fråga sig vad är det som får kosta pengar utan att den vård som bedrivs 

påverkas. Däremot får aldrig den personcentrerade vården ställas på sin kant gentemot 

kostnadseffektiviteten. Den enskilda individen måste alltid stå i centrum och få den vård

som behövs, oavsett om operationsprogrammet blir förskjutet eller inte.

7 Slutsats

Slutsatsen med denna systematiska litteraturstudie blir att intranasal administrering har 

en fullgod effekt, men verkar inte vara kostnadseffektivt sett till andra 

administreringssätt vid premedicinering. Däremot verkar den stora vinsten vara att 

behandlingen inleds på ett mindre dramatiskt sätt gentemot barnet, vilket kan underlätta 

för den fortsatta vården.
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7.1 Fortsatt forskning/klinisk implikation

Det skulle vara intressant att genomföra en intervjustudie där barnen får beskriva hur de 

upplevde att få läkemedel intranasal. Likaså skulle det vara intressant att utvärdera hur 

anestesisjuksköterskorna tycker det är att administrera läkemedel intranasalt. Då några 

av läkemedlen, som omnämns i denna litteraturstudie, har lång tid till effekt och kanske 

då inte väljs att användas i den kliniska verksamheten. Det skulle vara intressant att 

arbeta fram ett arbetssätt så att även dessa mediciner kan användas utan att familjen och 

operationsplaneringen blir lidande på grund av lång väntan.

22



Referenser
*= artiklar som är inkluderade i resultatet.

*Abdelaziz, H. M., Bakr, R. H., & Kasem, A. A. (2016). Effekt of intranasal 
dexmedetomidine or intranasal midazolam on prevention of emergence agitation in 
pediatric strabismus surgery: A randomized controlled study. Egyptian Journal Of 
Anaesthesia, 32(3), 285-291. doi:10.1016/j.egja.2015.11.009 

AlSarheed, M. A. (2016). Intranasal sedatives in pediatric dentistry. Saudi Medical 
Journal, 37(9), 948-956. doi:10.15537/smj.2016.9.15003 

Barnkonventionen (1989) hämtad 2017-04-04 från 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full   

Bergendahl, H., Lönnqvist, P., & Eksborg, S. (2006). Clonidine in paediatric 
anaesthesia: review of the literature and comparison with benzodiazepines for 
premedication. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 50(2), 135-143. doi: 
10.1111/j.1399-6576.2005.00940.x 

*Bhat, R., Santhosh, M. B., Rao, R. P., & Annigeri, V. M. (2016). Comparison of 
intranasal dexmedetomidine and dexmedetomidine-ketamine for premedication in 
pediatrics patients: A randomized double-blind study. Anesthesia: Essays & Researches,
10(2), 349. doi:10.4103/0259-1162.172340 

Christiansen, E., & Chambers, N. (2005). Induction of anesthesia in a combative child; 
management and issues. Paediatric Anaesthesia, 15(5), 421-425. doi:10.1111/j.1460-
9592.2005.01501.x  

Davidson, A. (2015). In this issue May 2015. Pediatric Anesthesia, 25(5), 441. 
doi:10.1111/pan.12660 

*Deshmukh, P.V., Kulkarni, S. S., Parchandekar, M. K., & Sikchi, S. P. (2016). 
Comparison of preanesthetic sedation in pediatric patients with oral and intranasal 
midazolam. Journal Of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 32(3), 353-358. 
doi:10.4103/0970-185.168205 

Finnghol, R. & Valla, A. (2013). Barn. I I.L. Hovind (Red.) Anestesiologisk omvårdnad. 
(upplaga 2:1./ sid 361-382). Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, C. och Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier- 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Fjärde upplagan. 
Stockholm: Natur och Kultur.

*Ghai, B., Jain, K., Saxena, A. K., Bhatia, N., & Sodhi, K. S. (2017). Comparison of 
oral midazolam with intranasal dexmedetomidine premedication for children 
undergoing CT imaging: a randomized, double-blind, and controlled study. Paediatric 
Anaesthesia, 27(1), 37-44. doi:10.1111/pan.13010 

Holm- Knudsen, R. (2009). Præoperativ vurdering og forberedelse af barn og forældre. 
I S. W. Henneberg & T. G. Hansen (red.) Børneanestesi. 2:a upplagan. Copenhagen: 
FADLs Forlag A/S.

23

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full


Ji, L., Zhang, X., Fan, H., Han, M., Yang, H., Tang, L., & ... Li, D. (2016). Patient 
education: drawMD APP-aided preoperative anesthesia education reduce parents 
anxiety and improve satisfaction. Patient Education And Counseling, 99265-270. 
doi:10.1016/j.pec.2015.08.027 

Jöhr, M. (2013). [Midazolam for premedication in pediatric patients: pros and cons 
debate]. Der Anaesthesist, 62(3), 171. doi:10.1007/s00101-013-2145-2 

Kain, Z. N., Mayes, L. C., & Caramico, L. A. (1996). Original contribution: 
Preoperative preparation in children: A cross-sectional study. Journal Of Clinical 
Anesthesia, 8508-514. doi:10.1016/0952-8180(96)00115-8 

Kogan, A., Katz, J., Efrat, R., & Eidelman, L. A. (2002). Premedication with midazolam
in young children: a comparison of four routes of administration. Paediatric 
Anaesthesia, 12(8), 685-689. doi:10.1046/j.1460-9592.2002.00918.x 

*Kumar, L., Kumar, A., Panikkaveetil, R., Vasu, B. K., Rajan, S., & Nair, S. G. (2017). 
Efficacy of intranasal dexmedetomidine versus oral midazolam for paediatric 
premedication. Indian Journal Of Anaesthesia, 61(2). 125-130. doi:10.4103/0019-
5049.199850 

Li, B. L., Zhang, N., Huang, J. X., Qiu, Q. Q., Tian, H., Ni, J., & ... Irwin, M. G. (2016).
A comparison of intranasal dexmedetomidine for sedation in children administered 
either by atomiser or by drops. Anaesthesia, 71(5), 522-528. doi:10.1111/anae.13407 

*Lin, Y., Chen, Y., Huang, J., Chen, H., Shen, W., Guo, W., & ... Gan, X. (2016). 
Efficacy of premedication with intranasal dexmedetomidine on inhalational induction 
and postoperative emergence agitation in pediatric undergoing cataract surgery with 
sevoflurane. Journal Of Clinical Anesthesia, 33. 289-295. 
doi:10.1016/j.jclinane.2016.04.027 

Lindvall, L. & von Post, I. (2008). Perioperativ vård (2:a upplagan). Lund: 
Studentlitteratur.

Lundberg, D. (2016). Psykologiska och etiska aspekter. I S. GE. Lindahl, O. Winsö, J. 
Åkesson (Red.) Anestesi. (Tredje upplagan/ s. 174-178). Stockholm: Liber AB.

Lögstrup, K. E. (1994). Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos.

Lönnqvist, P., & Habre, W. (2005). Midazolam as premedication: is the emperor naked 
or just half-dressed?. Paediatric Anaesthesia, 15(4), 263-265. doi:10.1111/j.1460-
9592.2005.01600.x 

Mitra, S., Kazal, S., & Anand, L. K. (2014). Intranasal clonidine vs. midazolam as 
premedication in children: a randomized controlled trial. Indian Pediatrics, 51(2), 113-
118. 

*Narendra, P. L., Naphade, R. W., Nallamilli, S., & Mohd, S. (2015). A comparison of 
intranasal ketamine and intranasal midazolam for pediatric premedication. Anesthesia: 
Essays & Researches, 9(2), 213. doi:10.4103/0259-1162.154051 

24



Nilsson, K. & Sandström, K. (2016). Barnanestesi. I S. GE. Lindahl, O. Winsö, J. 
Åkesson (Red.) Anestesi. (Tredje upplagan/s. 504-529). Stockholm: Liber AB.

Onesearch (2017) hämtad 20170115 från https://lnu.se/ub/ 

Pickard, A., Davies, P., Birnie, K., & Beringer, R. (2014). Systematic review and meta-
analysis of the effect of intraoperative α - adrenergic agonists on postoperative ₂
behaviour in children. British Journal Of Anaesthesia, 112(6), 982-990. 
doi:10.1093/bja/aeu093 

Prabhu, M.K. & Mehandale S.G. (2017). "Comparison of oral dexmedetomidine versus 
oral midazolam as premedication to prevent emergence agitation after sevoflurane 
anaesthesia in paediatric patients." Indian Journal Of Anaesthesia, 61(2). 131-136. doi: 
10.4103/0019-5049.199852 .

*Revi, N., Rajagopal, P., & Vaisakh, V. (2016). Intranasal dexmedetomidine vs. 
intranasal midazolam for premedication of paediatric surgery patients. Journal Of 
Evidence Based Medicine And Healthcare, 3(5). 2631-2634. 
doi:10.18410/jebmh/2016/577 

Rosenbaum, A., Kain, Z. N., Larsson, P., Lönnqvist, P., & Wolf, A. R. (2009). The place 
of premedication in pediatric practice. Paediatric Anaesthesia, 19(9), 817-828. 
doi:10.1111/j.1460-9592.2009.03114.x 

Rowbotham, S. (1931). PREMEDICATION. BJA: The British Journal Of Anaesthesia, 
9(1), 41. http://www.bmj.com.proxy.lnu.se/content/2/3693/693
Sadeghi, A., Khaleghnejad Tabari, A., Mahdavi, A., Salarian, S., & Razavi, S. (2017). 
Impact of parental presence during induction of anesthesia on anxiety level among 
pediatric patients and their parents: a randomized clinical trial. Neuropsychiatric 
Disease And Treatment, 12. 3237-3241. doi.org/10.2147/NDT.S119208

Sheta, S. A., Al-Sarheed, M. A., & Abdelhalim, A. A. (2014). Intranasal 
dexmedetomidine vs midazolam for premedication in children undergoing complete 
dental rehabilitation: a double-blinded randomized controlled trial. Paediatric 
Anaesthesia, 24(2), 181-189. doi:10.1111/pan.12287

*Sidhu, G. K., Jindal, S., Kaur, G., Singh, G., Gupta, K. K., & Aggarwal, S. (2016). 
Comparison of Intranasal Dexmedetomidine with Intranasal Clonidine as a 
Premedication in Surgery. Indian Journal Of Pediatrics, 83(11), 1253-1258. 
doi:10.1007/s12098-016-2149-4

Smith, D., Cheek, H., Denson, B., & Pruitt, C. M. (2017). Lidocaine Pretreatment 
Reduces the Discomfort of Intranasal Midazolam Administration: A Randomized, 
Double-blind, Placebo-controlled Trial. Academic Emergency Medicine, 24(2), 161-167.
doi:10.1111/acem.13115 

*Sowmya, G. & Nalinakshamma, S. (2015). Comparative study between intranasal and 
oral midazolam as pre medication in pediatric patients. Journal Of Evolution Of 
Medical And Dental Sciences, 4(4).  667-681. doi:10.14260/jemds/2015/98 

25

https://lnu.se/ub/


Valeberg, B.T. (2013) Preoperativ information och bedömning. I I.L. Hovind (Red.) 
Anestesiologisk omvårdnad. (upplaga 2:1./ sid 321-332). Lund: Studentlitteratur.

Voepel-Lewis, T., Tait, A. R., & Malviya, S. (2000). Original article: Separation and 
induction behaviors in children: Are parents good predictors?. Journal Of 
Perianesthesia Nursing, 1(5)6-11. doi:10.1016/S1089-9472(00)63181-7 

Williams, K., Taghizadeh, N., & Davidson, A. (2016). Agitation on emergence from 
sevoflurane anaesthesia can be reduced. Journal Of Paediatrics & Child Health, 52(3), 
345-346. doi:10.1111/jpc.13136 

*Yao, Y., Qian, B., Lin, Y., Wu, W., Ye, H., & Chen, Y. (2015). Intranasal 
dexmedetomidine premedication reduces minimum alveolar concentration of 
sevoflurane for laryngeal mask airway insertion and emergence delirium in children: a 
prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Paediatric Anaesthesia,
25(5), 492-498. doi:10.1111/pan.12574 

Zub, D., Berkenbosch, J. W., & Tobias, J. D. (2005). Preliminary experience with oral 
dexmedetomidine for procedural and anesthetic premedication. Pediatric Anesthesia, 
15(11), 932-938. doi:10.1111/j.1460-9592.2005.01623.x 

26



8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Databassökningar
Samtliga databassökningar genomfördes mellan 20170115-20170228.

OneSearch

SökID Sökord Avgränsningar Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa i fulltext Granskade 
studier

Inkluderande 
studier

S1 Premedication Artiklar 
Peer reviewed

12 775

S2 Pediatric Artiklar 
Peer reviewed

892 089

S3 Pediatrics Artiklar
Peer reviewed

891 699

S4 Children Artiklar
Peer reviewed

1 636 061

S5 S1 AND S2 Artiklar
Peer reviewed

572

S6 S1 AND S3 Artiklar
Peer reviewed

995

S7 S1 AND S4 Artiklar
Peer reviewed

1 060

S8 Anesthesia Artiklar
Peer reviewed

319 508

S9 S1 AND S2 
AND S8

Artiklar
Peer reviewed

375

S10 S1 AND S3 Artiklar 307



And S8 Peer reviewed

S11 Intranasal Artiklar
Peer reviewed

17 742

S12 S1 AND S2 
AND S11

Artiklar
Peer reviewed

65

S13 S1 AND S3 
AND S11

Artiklar
Peer reviewed

48

S14 S1 AND S2 
AND S8 AND 
S11

Artiklar
Peer reviewed

52

S15 S14 Artiklar
Peer reviewed
English
2015-2017

22 22 22 18 11 11

Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa fulltexter Granskade 
studier

Inkluderande 
studier

Totalt:
One Search 

22 22 22 18 11 11



8.2 Bilaga 2. 

Checklista för kvantitativa artiklar 
– RCT (randomiserade kontrollerade studier)*

A. Syftet med studien?

..................................................................

..................................................................

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?
Ja Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet?
Ja Nej 

B. Undersökningsgruppen

Vilka är inklusionskriterierna?

..................................................................

Vilka är exklusionskriterierna?

..................................................................

Är undersökningsgruppen representativ?
Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen?



..................................................................

När genomfördes undersökningen?

..................................................................

Är powerberäkning gjord?
Ja Nej 

Vilket antal krävdes i varje grupp?

..................................................................

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive
kontrollgrupp (KG)?
EG = KG =

Var gruppstorleken adekvat?
Ja Nej 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, 
University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998.
C. Interventionen

Mål med interventionen?

..................................................................

..................................................................

Vad innehöll interventionen?

..................................................................



Vem genomförde interventionen?

..................................................................

Hur ofta gavs interventionen?

..................................................................

Hur behandlades kontrollgruppen?

..................................................................

D. Mätmetoder

Vilka mätmetoder användes?

..................................................................

..................................................................
Var reliabiliteten beräknad?
Ja Nej 

Var validiteten diskuterad?
Ja Nej 

E. Analys

Var demografiska data liknande i EG och KG?
Ja Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns?

..................................................................



Hur stort var bortfallet?

..................................................................

Kan bortfallet accepteras?

..................................................................
Var den statistiska analysen lämplig?
Ja Nej 

Om nej, varför inte?

..................................................................

Vilka var huvudresultaten?

..................................................................

..................................................................

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?
Ja Nej 

Om ja, vilka variabler?

..................................................................

Vilka slutsatser drar författaren?

..................................................................

..................................................................

Instämmer du?



Ja Nej 

F. Värdering

Kan resultaten generaliseras till annan population?
Ja Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?
Ja Nej 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?
Ja Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?
Ja Nej 

Motivera varför eller varför inte!

........................................



8.3 Bilaga 3.

Checklista för kvantitativa artiklar 
– kvasi-experimentella studier*

A. Syftet med studien?

..................................................................

..................................................................

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja Nej 

B. Undersökningsgruppen

Vilka är inklusionskriterierna?

..................................................................

Vilka är exklusionskriterierna?

..................................................................

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, Uni-
versity of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998.



Vilken urvalsmetod användes?

Randomiserat urval
Obundet slumpmässigt urval
Kvoturval
Klusterurval
Konsekutivt urval
Urvalet är ej beskrivet

Är undersökningsgruppen representativ? Ja Nej 

Var genomfördes undersökningen?

..................................................................

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?

..................................................................

C. Mätmetoder

Vilka mätmetoder användes?

..................................................................

..................................................................

Var reliabiliteten beräknad? Ja Nej 

Var validiteten diskuterad? Ja Nej 



D. Analys

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns?

..................................................................

Hur stort var bortfallet?

..................................................................
Fanns en bortfallsanalys? Ja Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja Nej 

Om nej, varför inte?

..................................................................

Vilka var huvudresultaten?

..................................................................

..................................................................

Erhölls signifikanta skillnader? Ja Nej 

Om ja, vilka variabler?

..................................................................



Vilka slutsatser drar författaren?

..................................................................

..................................................................

Instämmer du? Ja Nej 

E. Värdering

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja Nej 

Motivera varför eller varför inte!

..................................................................

..................................................................



8.4 Bilaga 4. Artikelmatris.
Författare/Land/År Titel/Tidskrift Metod/Urval Syfte Resultat Kvalitet

1.
Abdelaziz, H. M., 
Bakr, R. H., & 
Kasem, A. A. 

Saudiarabien
2016

Effect of intranasal 
dexmedetomidine or 
intranasal midazolam 
on prevention of 
emergence agitation in 
pediatric strabismus 
surgery: A randomized 
controlled study.

Egyptian Journal Of 
Anaesthesia.

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad studie

Totalt 105 barn, 1-7 år, 
fördelat lika i tre 
grupper, ASA I-II. 
Powerberäkning: 30 i 
varje grupp.

Mätmetoder: m-YPAS, 
PAED-skala, FLACC-
skala

Analys: Kvantitativa 
variablar jämfördes 
med ANOVA och 
Kruskal Wallis. 
Kategorisk data 
jämfördes med Chi 
square test, p=<0,05 
som statistiskt 
signifikant.

Jämföra effekten av 
premedicinering med 
intranasal 
dexmedetomidine, 
midazolam och placebo 
på postoperativ akut 
agitation och 
postoperativ kräkning.

Även intraoperativ 
ögonrörelse, tid till 
spontant öppna ögonen, 
postoperativ smärta, 
totalt användande av 
smärtlindring samt tid 
för att lämna 
uppvakningsavdelningen
bedömdes.

Intranasal adm är ett 
snabbt och relativt 
enkel metod som ger 
fördelar gentemot 
andra 
administrationssätt, 
som kräver mer 
samarbete av 
patienten. 7 av 33 barn
visade näsirritation 
efter midazolam. Inget
besvär av 
Dexmedetomidine. 
Båda medicinerna är 
bra, men Intranasal 
Dexmedetomidin är lit
bättre än intranasal 
midazolam på att 
minska förekomsten 
av postoperativ 
agitation.
Intranasal 
Dexmedetomidin har 
en opioidsparande 
effekt och minskar 
PONV.

Hög

2.
Bhat, R., 

Comparison of 
intranasal 

Kvantitativ,
Randomiserad dubbel-

Hypotes: Genom att 
tillföra Ketamin till 

Ketamin behöver inte 
tillföras med 

Hög, dock inte 
powerberäknad.



Santhosh, M. B., 
Rao, R. P., & 
Annigeri, V. M. 

Indien
2016

dexmedetomidine and 
dexmedetomidine-
ketamine for 
premedication in 
pediatrics patients: A 
randomized double-
blind study. 

Anesthesia: Essays & 
Researche.

blind kontrollerad 
studie. 

Totalt 54 barn, 1-6 år, 
fördelat lika i två 
grupper, ASA I-II. 
Powerberäkning: inte 
redovisad. 

Mätmetod:The parental 
separation anxiety scale
(PSAS), fem gradig 
sederingsskala, MAS 
scale (fyra gradig 
Likert skala)  

Analys: Pearson Chi-
square, t- test 

Dexmedetomidin skulle 
föräldrarseparationen bli
bättre och induktionen 
gå smidigare. Jämförde 
nivån på sederingen, 
föräldrarseparationen, 
maskacceptansen, den 
postoperativa 
återhämtningen samt 
förekomst av 
postoperativ agitation.

Dexmedetomidin. Alla
barn accepterade 
läkemdelena utan 
några protester. Bra 
effekt hos båda 
läkemedlena gällande 
sederingsnivån, 
förldrarseparationen 
och  maskacceptansen.
Inga allvarliga 
biverkningar såsom 
bradykardi, 
hypotension, 
andningsdepression, 
kraftig salivavsöndring
eller postoperativ 
agitation noterades. 

3.
Deshmukh, P.V.,
Kulkarni, S. S.,
Parchandekar, M. K., 
&
Sikchi, S. P.

Indien
2016

Comparison of 
preanesthetic sedation 
in pediatric patients 
with oral and intranasal 
midazolam.

J. Anaesthesiol Clin 
Pharmacol.

Kvantitativ, 
prospektiv, 
randomiserad klinisk 
studie

Totalt 60 barn, 1-5 år, 
fördelat lika i två 
grupper, ASA I. 
Powerberäkning: 18 i 
varje grupp.

Mätmetod: Ja och nej 
användes på barnet 

Att jämföra oral 
midazolam mixtur och 
intranasal midazolam 
spray som icke 
smärtsamt och nålfritt 
sätt för 
läkemedelsadministratio
n som preanestesi 
sedation för barn.

Varje barn observerades 
för acceptancen av 
läkemedlet, reaktion av 
läkemedelsadministrerin

Gruppen som fick den 
orala Midazolamen 
accepterade 
läkemedlet bättre än 
den intranasala 
gruppen. Effekten var 
lika gällande sedation, 
separationen från 
föräldrar, accepterande
av masken samt den 
postoperativa 
återhämtningen. 
Däremot fick nästan 
hälften i den 

Hög



började gråta efter 
administrationen. Tre, 
fem eller tio gradig 
skala användes för att 
mäta 
läkemedelsacceptansen,
sederingsnivån, 
maskacceptans, 
smidigheten på 
induktionen samt den 
postoperativa 
återhämtningen.

Analys: Student´s t-test,
standard error of the 
difference och Chi-
square test.

gen, nivå på sederingen, 
separations nivå, 
acceptera masken, 
återhämtnings score och 
sidoeffekt på läkemedlet.

intranasala gruppen 
besvär efter 
administrationen så 
som nysningar, kliande
på näsan och 
fnysningar.

4.
Ghai, B., 
Jain, K., 
Saxena, A. K., 
Bhatia, N., & 
Sodhi, K. S. 

Indien
2017 

Comparison of oral 
midazolam with 
intranasal 
dexmedetomidine 
premedication for 
children undergoing CT
imaging: a randomized,
double-blind, and 
controlled study.

 Paediatric Anaesthesia

Kvantitativ,
randomiserad, dubbel-
blind, kontrollerad 
studie.

Totalt 59 barn, 1-6 år, 
fördelat lika i två 
grupper, ASA I-II. 
Powerberäkning: 26 i 
varje grupp.

Mätmetod: Ramsay 
sedering skala, 
Groningen Distress 
rating Scale (GDRS), 
RSS

Jämföra effekten av oral 
Midazolam och 
intranasal 
Dexmedetomidin 
gällande införande att 
perifer venkateter och 
CT-scan utan att behöva 
ge lugnande intravenöst.

Fler barn som fick 
intranasal 
Dexmedetomidin fick 
bättre effekt på 
sederingen än oralt 
Midazolam. Däremot 
låg båda grupperna 
stilla vid 
undersökningen. Vid 
införande av den 
perifera venkatetern 
var gruppen oral 
Midazolam något 
lugnare. 
Föräldrarna var något 
mer nöjda i 

Hög



Analys: Kolmogorov-
Smirnov Z test, 
Students t-test, ANOVA

intranasalgruppen. 
Dexmedetomidin är 
inte kostnadseffektivt 
jämfört med 
mIdazolam. Dock kan 
Dexmedetomidin ge 
en klinisk fördel då det
reducerar förekomst 
av lugnande 
intravenöst, vilket 
reducerar bieffekterna 
av det.

5.
Kumar, L., 
Kumar, A., 
Panikkaveetil, R., 
Vasu, B. K., 
Rajan, S., & 
Nair, S. G. 

Indien
2017

Efficacy of intranasal 
dexmedetomidine 
versus oral midazolam 
for paediatric 
premedication. 

Indian Journal Of 
Anaesthesia

Kvantitativ, 
Prospektiv 
randomiserad dubbel-
blind komparativ 
studie.

Totalt 60 barn, 2-12 år, 
fördelat lika på två 
grupper, ASA I-II.
Powerberäkning: 18 i 
varje grupp.

Mätmetoder: sex gradig
sederingskala och fyra 
gradig beteende skala.

Analys: Student t-test 
och Chi-square test.

Jämföra effekten och 
säkerheten av 
premedicinering med 
oral Midazolam och 
intranasal 
Dexmedetomidin.

Den intranasala 
Dexmedetomidin 
gruppen var bättre 
sederade och lugnare 
vid 
föräldrarseparationen 
och vid induktionen.
Den intranasala 
Dexmedetomidin retar
inte i näsan vid 
administreringen. 
Ingen skillnad mellan 
återhämtning gällande 
de båda grupperna.

Hög

6.
Lin, Y., 

Efficacy of 
premedication with 

Kvantitativ,
single-blind, 

Prova hypotesen att 
premedicinering med en 

En dos intranasal 
Dexmedetomidin 

Hög



Chen, Y., 
Huang, J., 
Chen, H., 
Shen, W., 
Guo, W., 
Chen, Q.,
Ling, H., &
Gan, X. 

China
2016 

intranasal 
dexmedetomidine on 
inhalational induction 
and postoperative 
emergence agitation in 
pediatric undergoing 
cataract surgery with 
sevoflurane. 

Journal Of Clinical 
Anesthesia

randomiserad, placebo-
kontrollerad klinisk 
jämförelse studie.

Totalt 90 barn, 1-8 år, 
fördelat lika i tre 
grupper, ASA I-II. 
Powerberäkning: inte 
redovisad.

Mätmetoder: tre gradig 
skala mätte 
maskacceptansen, 
Pediatric Anestesia 
Emergency Delirium 
skala (PAED), Children
´s Hospital of Eastern 
Ontorio Pain Scale 
(CHEOPS).

Analys: 1-way analysis 
of variance, Mann-
Whitney U test, Fisher 
exact test.

engångsdos av intranasal
Dexmedetomidin inte 
bara kan minska 
preoperativ ångest utan 
även minimera 
uppkomsten av agitation
hos barn som genomgår 
kataraktkirurgi.

minskar förekomsten 
av agitation 
postoperativt, utan att 
den postoperativa 
tiden förlängs. Ingen 
skillnad på 
Dexmedetomidindose
n. Bättre 
maskacceptans med 
dexmedetomidin än 
med placebo. Inga 
problem med 
laryngospasm eller 
kräkningar i någon av 
grupperna.

7.
Narendra, P. L., 
Naphade, R. W., 
Nallamilli, S., & 
Mohd, S. 

Indien
2015

A comparison of 
intranasal ketamine and
intranasal midazolam 
for pediatric 
premedication.

Anesthesia: Essays & 
Researches

Kvantitativ, 
prospektiv kohort 
studie

Totalt 100 barn, 1-10 år,
fördelat lika i två 
grupper, ASA I-II. 
Powerberäkning: inte 
redovisad.

Jämföra effekter och 
sido-effekter av Ketamin
och Midazolam 
administrerad intranasalt
som pediatrisk 
premedicinering.

Observerades för 
uppkomsten av sedering,

Både midazolam och 
ketamin nasalt är ett 
effektivt pediatrisk 
premedicinering. 
Midazolam har en 
tidig debut av sedering
och förknippas med 
färre biverkningar. 
En något fördröjd 

Hög, inte 
powerberäknad.



Mätmetoder: Tre, fyra 
och fem gradig skala

Analys: aritmetiskt 
medelvärde ± 
standardavvikelse, Z-
test, Chi-square test och
Z proportionate test. 

grad av sedering, 
emotionell status, svar 
på perifer venkateter och
acceptans av mask.

sedering i studien kan 
bero på att en del av 
den nasala dosen kan 
sväljas obemärkt. 
Ingen skillnad mellan 
grupperna gällande 
maskacceptans eller 
perifer venkateter.

8.
Revi, N., 
Rajagopal, P., & 
Vaisakh, V. 

Indien
2016

Intranasal 
dexmedetomidine vs. 
intranasal midazolam 
for premedication of 
paediatric surgery 
patients. 

Journal Of Evidence 
Based Medicine And 
Healthcare

Kvantitativ,
prospektiv kohort 
studie.

Totalt 100 barn, 2-12 år,
fördelat lika i två 
grupper, ASA I-II. 
Powerberäkning: inte 
gjord, förlitar sig på 
tidigare studier.

Mätmetoder: OAA/s, 
tre och fyra gradig 
skala bedömde ångest

Analys: Mann-Whitney
och student T-test.

Jämföra effekten av att 
ge Midazolam och 
Dexmedetomidin 
intranasalt.

Studerade den lugnande 
effekten, nivå av ångest, 
föräldrarseparationen 
samt maskacceptansen.

Transmucosal 
(intranasal och buccal)
har en fortare 
anslagstid och bättre 
bioavailability än oral 
och rektal 
administration.
Båda medicinerna 
hade bra effekt 
gällande 
föräldrarseparationen. 
Dock hade Midazolam
bättre effekt gällande 
ångest och 
maskacceptansen. 
Troligen på grund av 
snabbare anslagstid.

Hög, inte 
powerberäknad.

9.
Sidhu, G. K., 
Jindal, S., 
Kaur, G., 
Singh, G., 
Gupta, K. K., & 

Comparison of 
Intranasal 
Dexmedetomidine with 
Intranasal Clonidine as 
a Premedication in 
Surgery. 

Kvantitativ,
dubbel-blind 
randomiserad placebo 
kontrollerad studie.

Totalt 105 barn, 2-9 år, 

Jämföra effekten av 
intranasal 
Dexmedetomidin och 
intranasal Klonidin som 
ångestdämpande och 
lugnande effekt för 

Första studien som 
gjorts gällande 
intranasal 
Dexmedetomidin och 
Klonidin. Klonidin har
längre anslagstid och 

Hög.



Aggarwal, S. 

Indien
2016

Indian Journal Of 
Pediatrics

fördelat lika i tre 
grupper. ASA I-II. 
Powerberäkning: 32 i 
varje grupp.

Mätmetoder: 
modifierad YALE-skala
(m-YPAS), Ramsay 
sedation score, Aldrete 
och OPS. 

Analys: ANOVA, 
Bonferroni test for post 
hoc pairwise 
comparison, Kruskal 
Wallis och Mann 
Whitney U test.

pediatriska patienter. detta ska kommas ihåg
för att inte störa 
operatinsprogrammet. 
Intranasal 
Dexmedetomidin har 
bättre ångestdämpande
och lugnande effekt, 
just på grund av att 
Klonidin tar längre tid 
på sig till full effekt.

10.
Sowmya, G. & 
Nalinakshamma, S. 

Indien
2015

Comparative study 
between intranasal and 
oral midazolam as pre 
medication in pediatric 
patients. 

Journal Of Evolution 
Of Medical And Dental
Sciences

Kvantitativ,
randomiserad
kontrollerad studie.

Totalt 100 barn, 2-8 år, 
föredelat lika i två 
grupper, ASA I-II. 
Powerberäkning: inte 
redovisad.

Mätmetoder: fem 
gradig skala gällande 
lugnande, fyra gradig 
skala gällande ångest, 
fyragradig skala 
gällande perifer 

Jämföra uppkomsten av 
sedering, effektivitet och
säkerhet av Midazolam 
som premedicinering via
intranasal och oral 
administrering.

Studerade effekten av 
lugnande, ångest, 
maskacceptans, 
samarbete vid perifer 
venkateter, postoperativ 
oro och PONV.

Ingen skillnad på 
administrering. 

Effekten av lugnande, 
ångest, 
maskacceptans, 
samarbete vid perifer 
venkateter var lika i 
båda grupperna.

Postoperativt var det 
endast minimal oro 
och få som kräktes.

Hög, inte 
powerberäknad.



venkateter, fem gradig 
skala gällande 
maskacceptans. Två 
gradig skala gällande 
oro och kräkningar.

Analys: paired ´t´test 
och unpaired ´t´test, 
Chi-square test.

11.
Yao, Y., 
Qian, B., 
Lin, Y., 
Wu, W., 
Ye, H., & 
Chen, Y. 

Kina
2015

Intranasal 
dexmedetomidine 
premedication reduces 
minimum alveolar 
concentration of 
sevoflurane for 
laryngeal mask airway 
insertion and 
emergence delirium in 
children: a prospective, 
randomized, double-
blind, placebo-
controlled trial.

Paediatric Anaesthesia

Kvantitativ, 
prospektiv 
randomiserad dubbel-
blind placebo-
kontrollerad studie.

Totalt 90 barn, 3-7 år, 
fördelat lika i tre 
grupper, ASA I. 
Powerberäkning: 28 i 
varje grupp.

Mätmetoder: fyra 
gradig skala mätte 
induktions kvaliteten, 
Dixon´s up-and-down, 
PAED skala.

Analys: Students-
Newman-Keuls (SNK),
Kruskal-Wallis och 
Mann-Whitney U-tests

Bekräfta hypotesen att 
intranasal 
dexmedetomidin som 
premedicinering kan 
sänka minsta alveolära 
koncentrationen av 
sevofluran vid 
användandet av 
larynxmask hos barn. 

Intranasal 
premedicinering med 
dexmedetomidin ger 
en dosberoende 
minskning av den 
minsta alveolära 
koncentration vid 
användning av 
sevofluran vid 
larynxmask, minskar 
förekomsten av 
uppkomst delirium i 
pacu, och förbättrar 
föräldrar 
tillfredsställelse. 

Hög



8.5 Bilaga 5. Analysförfarande
Artikel Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Tema

1. Intranasal administration ger
en brännande känsla som 
skapar obehag vilket inte 
sker när Dexmedetomidin 
ges intranasalt.

Tillförsel av läkemedel Intranasal administration Premedicinsk effekt

2. Ett barn som är rädd och har 
ångest är stressande för både
barn, föräldrar och 
vårdpersonal.

oro Ångestlindrande effekt Premedicinsk effekt

10. Maskacceptansen var bra 
oavsett om läkemedlet gavs 
oralt eller nasalt.

induktionmask Maskacceptans Premedicinsk effekt

3. När separationen från 
föräldrarna skedde 20 
minuter efter intag så skedde
det utan några problem.

Frånvaro av föräldrar Föräldrarseparation Premedicinsk effekt

6. Endast en dos av intranasal 
dexmedetomidin minskade 
förekomsten av postoperativ 
agitation.

Välmående efter operation Postoperativ akut agitation Premedicinsk effekt

11. Intranasal administrering är 
ett affektivt och noninvasivt 
administreringssätt. 
Absorptionen är snabb på 
grund av den större arean 
och den ökade 
genomblödningen i den 
nasala slemhinnan.

Tidsaspekt Kostnadseffektivitet Hälsoekonomi



8.6 Bilaga 6.

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning

Projekttitel: 

Projektledare:

Handledare:
Ja Tveksamt Nej

1. Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras 
eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
eller medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv).

X

2. Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även 
sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)?

X

3. Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 2003:460)

X



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

X

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)?

X

9 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på forskarnivå, kräva 
godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN).
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se.

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld:

  Ja Tveksamt 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).

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.

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är anmält 
till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för forskningspersonernas 
säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller motsvarande).

http://www.epn.se/


Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som
genomför projektet och i förekommande fall även av handledare.

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade.

Ort och datum:

……………………………………………………………………………………….

Projektledare eller motsvarande:

……………………………………………………………………………………….
namn

……………………………………………………………………………………….
titel

……………………………………………………………………………………….
institution/enhet

Underskrift projektledare eller motsvarande:

……………………………………………………………………………………….

Handledare:



……………………………………………………………………………………….
namn

……………………………………………………………………………………….
titel

……………………………………………………………………………………….
institution/enhet

Underskrift av handledare:

……………………………………………………………………………………….
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