
 

 

 

1 

Magisteruppsats 

Preoperativ oro  
Icke- farmakologiska strategier för att hjälpa 

oroliga barn 

-En systematisk litteraturstudie 
 

 

Författare: Ulrika Frimanzon 

Författare:Maria Wickström 

Handledare: Carina Werkander 
Harstäde 

Examinator: Sten- Ove Andersson 

Termin: VT18 

Ämne: Vårdvetenskap, 

självständigt arbete, 15 hp 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ40E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Preoperativ oro kan orsaka höga nivåer av stress hos barnet bland annat på 

grund av separation från föräldrarna, rädsla, inte veta vad som skall hända och att 

befinna sig i en okänd miljö. Upp till 50% av barn som skall opereras upplever 

preoperativ oro vilket kan leda till oönskade konsekvenser som högre förekomst av 

postoperativt delirium, postoperativ oro och ökad smärta men även ge negativa effekter 

under en längre tid postoperativt som mardrömmar, att vakna gråtandes, 

separationsångest, vredesutbrott, trots riktat mot föräldrarna och nytillkommen nattlig 

sängvätning. Anestesisjuksköterskan har ett ansvar i att minska preoperativ oro och 

därmed förbättra barnets upplevelse av situationen och förebygga negativa 

konsekvenser. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa icke farmakologiska strategier och deras effekt i 

arbetet med preoperativt oroliga barn vilka skall genomgå generell anestesi. 

Metod: Systematisk litteraturstudie. Inklusionskriterier experiment studier rörande barn 

0-18 år som skulle genomgå generell anestesi inför operation,  publicerade 120101-

180213, i vetenskapliga engelskspråkiga referee-granskade tidskrifter. 

Databassökningar utfördes i PubMED, Cinahl och PsychINFO. 

Resultat: Två metoder som effektivt lindrar oro framkom i materialet. Distraktion, 

genom film, spel eller böcker, i samband med anestesiinduktion är en metod. Även 

preoperativt förberedande information i form av multi-media eller specialskrivna texter 

(sagoböcker och informationsbroschyrer) har visat sig ha en lindrande effekt. 

Utvidgad information till föräldrar, med tanke att förberedda föräldrar bättre hjälper sitt 

barn och minskar barnets preoperativa oro, gav inte mätbar effekt på barnens oro. 
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Slutsats: Preoperativ åldersanpassad information till barnet och distraktion i samband 

med anestesiinduktion är var för sig effektiva metoder för att lindra barns preoperativa 

oro. 

 

Nyckelord 

Anestesi, barn, preoperativ oro, prevention, reduktion. 
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Abstract 

 

Background: Preoperative anxiety can cause high levels of stress in the child, for 

example due to separation from parents, fear, not knowing what to happen and being in 

an unknown environment. Up to 50% of children to be treated experience preoperative 

anxiety which may lead to unwanted consequences such as higher incidence of 

postoperative delirium, postoperative anxiety and increased pain but also give negative 

effects for a longer period of time postoperatively like nightmares, waking crying, 

separation anxiety, outbreaks of anger, temper tantrums and enuresis. Nurse anesthetist 

has a responsibility in reducing preoperative anxiety and thus improving the child's 

experience of the situation, preventing negative consequences. 

Purpose: The purpose of the study is to highlight non-pharmacological strategies and 

their effects in the work with preoperatively anxoius children, undergoing general 

anesthesia. 

Method: Systematic literature study. Inclusion criteria experimental studies on children 

0-18 years who were to undergo general anesthesia prior to surgery, published 120101-

180213, in scientific English-language referee-reviewed journals. Database searches 

were performed in PubMED, Cinahl and PsychINFO. 

Result: Two methods that relieve anxiety emerged in the material. Distraction, through 

movies, games or books, during the anesthesia indiction or preoperatively preparatory 

information in the form of multi-media or special-written texts (storybooks and 

information brochures). 

Expanded information to parents, given that prepared parents better help their children 

and reduce the child's preoperative anxiety, did not give a measurable effect. 

Conclusion: Preoperative, age-appropriate information for the child and distraction 
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during the anesthesia induction are, respectively, effective methods to alleviate the 

preoperative anxiety of children. 

 

Keyword 

Anesthesia, child, preoperative anxiety, prevention and control  
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Inledning 

Att sövas och opereras är förknippat med stress och oro hos de flesta barn och denna 

oro leder till oönskade fysiska och psykiska effekter. Barn är inte små kopior av vuxna 

människor, barn är unika individer. Förberedelser inför operativa ingrepp skall anpassas 

efter deras behov och att minska barnens preoperativa oro är en viktig uppgift för 

anestesisjuksköterskan. Det är viktigt att anestesipersonal arbetar med barnets bästa i 

sikte och hittar strategier i arbetet med barn som minskar oron så mycket det går även 

om det är svårt att helt eliminera oron. Med kunskap om arbetssätt som kan lindra oro 

hos barn och vilken effekt olika metoder har finns förutsättning för 

anestesisjuksköterskan att möta och hjälpa det oroliga barnet som skall genomgå 

anestesi.  

 

Bakgrund 

Begreppet barn 

Innebörden av begreppet barn är ”en person som ännu inte är vuxen”, ”människa som 

inte vuxit färdigt till kropp och själ” (Svenska Akademiens ordböcker, 2017). Förenta 

Nationernas konvention om barns rättigheter fastslår att varje människa under 18 år är 

ett barn (UNICEF Sverige, 2009). Utvecklingsmässigt genomgår barn stora kroppsliga 

och psykiska förändringar, från när de föds till de är unga vuxna vid 18-års ålder. 

 

Barns kognitiva utveckling 

 

Språket utvecklas fort i 1-3- årsåldern. Barnet förstår mer än det själv kan ge uttryck för 

men har inte förmågan att tänka abstrakt.  Här är föräldrar till stor hjälp då de känner sitt 
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barn och förstår dess signaler. Även äldre förskolebarn, 3-7 år, har svår att tänka 

abstrakt och logiskt, de tolkar information bokstavligt. De tolkar den fysiska kroppen 

som den som de kan se och känna men har inte förmåga att förstå hur de inre organen 

fungerar eller att de finns på riktigt. De lever sig in i fantasier och har ett så kallat 

magiskt tänkande (till exempel att de blivit sjuka på grund av att de önskat att de inte 

skulle behöva gå till skolan). Samtidigt som språket och talet är utvecklat och barnet 

kan förefalla förstå är det viktigt att bära med sig att barnen lätt kan feltolka, om 

informationen kräver en utvecklad förmåga för abstrakt tänkande. Det är vanligt med 

oro över att skadas, att de ska känna något under operationen eller inte vakna efteråt. De 

behöver enkel information och i nära anslutning till det som skall ske (Harris, Sibley, 

Rodriguez & Brandt, 2013; Sørensen, 2015). 

 

Barn i 7-13- årsåldern börjar utveckla sin abstrakta förmåga och börjar tänka rationellt. 

De kan ta emot mer detaljerad information och söker gärna kunskap. De har förmåga att 

tänka längre fram i tid och kan få information i god tid innan ingreppet, samtidigt tror 

många barn fortfarande att sjukdom och skada är ett straff för något de har gjort. Många 

upplever separationsångest och rädsla för smärta. Dödsångest och skuldkänslor är ofta 

förekommande (Harris et al., 2013; Sørensen, 2015). 

 

Tonåringar är speciella på så vis att de är stora utåt men små inuti, de utstrålar ofta en 

säkerhet men inuti är de osäkra. Förmågan till abstrakt tänkande är väl utvecklad och de 

kan förstå orsaken till sjukdom. De vill ofta skona sina föräldrar och visar inte hur rädda 

de är. De kan känna rädsla för att tappa kontrollen, att de ska ta skada av ingreppet eller 

att utseendet att förändras (Harris et al., 2013; Sørensen, 2015). En särskild utmaning är 

behovet av/ balansen  mellan autonomi, självständighet och stöd från föräldrarna / nära 

vuxen (Harris et al., 2013).  
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Oro och stress 

 

Oro definieras i Svenska Akademiens ordböcker (2017) som “(lättare) upprördhet, 

rädsla och olust” och stress som “(ansträngande omständigheter som framkallar) 

påfrestningar både fysiskt och psykiskt”. En engelsk översättning av oro är anxiety 

(World Reference, 2018), vilket också kan översättas som ångest. Ångest beskrivs som 

en skala mellan lättare ängslan till verklig ångest, vilken manifesterar sig som stark 

fruktan/rädsla, skräck eller panik och kan vara funktionshindrande för människan som 

upplever detta i Henry Egidius Psykologilexikon (Natur och Kultur, 2017a). I 

föreliggande arbete används begreppet preoperativ oro/ preoperative anxiety avseende 

den lindrigare formen av ångest som kan upplevas med anledning av en förestående 

sövning och operativt ingrepp. Stress beskrivs av Henry Egidius i Psykologilexikon 

(Natur och Kultur, 2017b) som ett tillstånd som uppkommer när människan blir utsatt 

för påfrestningar av olika slag som de får problem med att hantera och komma ur.  

 

Oro och stress är nära förknippat med varandra. Stress utlöser inte bara psykiska 

reaktioner, utan även fysiologiska svar i kroppen. Stressor kallas en situation som 

upplevs farlig eller hotande och hit kan en förestående operation räknas (Valeberg, 

2013).  

 

Preoperativ oro och riskfaktorer 

 

Många barn som skall opereras upplever oro och stress tiden före och i direkt samband 

med operation. Studier har påvisat preoperativ oro hos cirka 50% (Kain, Mayes, 
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O'Connor & Cicchetti, 1996) respektive cirka 40% (Moura, Dias &Pereira, 2016) av 

barnen vilka väntar på operation. Vid induktion, tiden då sövningen påbörjas, uppvisar 

50% av barnen hög nivå av oro (Davidson et al., 2006). Överensstämmande resultat har 

Fortier, Del Rosario, Martin och Kain (2010) kommit fram till, oron är högst vid tid för 

induktion.  

 

Predisponerande faktorer för ökad preoperativ oro är yngre ålder och därmed lägre 

utvecklingsnivå, tidigare negativa upplevelser av sjukvård, längre duration av 

operationen än 30 minuter och fler än fem tidigare sjukhusvistelser (Davidson et al., 

2006). Hög nivå av oro hos föräldrarna ökar också risken för och graden av preoperativ 

oro hos barnet (Davidson et. al., 2006; Fortier et al., 2010). Prockowska- Björklund 

(2009) fann en signifikant ökad risk att barnen är ovilliga till att samarbeta under 

anestesiinduktion om de uppvisat negativa beteenden vid tidigare medicinska 

procedurer och att fler barn är oroliga när de väl somnar om de inte är samarbetsvilliga 

under sövningsproceduren. 

 

Preoperativ oro; upplevelse och effekter 

 

Preoperativ oro beskrivs av barn som känsla av upprördhet, anspänning, stress och 

rädsla vilket beror på rädsla för anestesin i sig, den kirurgiska proceduren, “nålar”, 

tankar kring smärta och postoperativ återhämtning (Perrot, Lee, Griffiths & Sury, 2017) 

och separation från föräldrarna (Kain et al., 2004). Preoperativ oro är förenat med en 

högre förekomst av postoperativt delirium, postoperativ oro, ökad smärta och 

nytillkomna sömnproblem (Fortier et al., 2010; Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas 

& McClain, 2006; Chieng, Chan, Liam, Klainin- Yobas, Wang & He, 2013). Barn med 
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hög nivå av preoperativ oro har mer behov av smärtstillande läkemedel postoperativt de 

två första veckorna efter utskrivning och tar längre tid på sig att återgå till sitt normala 

matintag jämfört med barn vilka skattats ha lägre nivå av oro preoperativt (Kain et al, 

2006). Detta stöds av Chieng, Chan, Klainin- Yobas och He (2014) vilka har funnit ett 

signifikant samband mellan preoperativ oro och ökad postoperativ smärtproblematik. 

En hög nivå av preoperativ oro är förenad med en högre nivå av oro och negativa 

beteenden i det postoperativa skedet, även om graden av oro i det postoperativa skedet 

är signifikant lägre jämfört med uppmätt oro preoperativt. Hos flera barn kvarstår en 

högre nivå av oro även vid mätningar två veckor postoperativt (Fortier et al., 2010; Kain 

et al. 2006) och en tidig studie av Kain et all (1996) har påvisat beteendeförändringar 

hos enstaka barn upp till ett år postoperativt. Negativa beteenden postoperativt 

innefattar bland annat mardrömmar, att vakna gråtandes, separationsångest, 

vredesutbrott, trots riktat mot föräldrarna och även nyuppkommen nattlig sängvätning 

(Kain, Wang, Mayes, Caramico & Hofstader, 1999).  

 

Valeberg (2013) beskriver att kroppens fysiologiska svar på oro och stress utlöser en 

reaktion i det icke viljestyrda nervsystemet via hypotalamus. Sympatikus förbereder 

kroppen för "kamp och flykt", binjurebarken utsöndrar kortisol och binjuremärgen 

adrenalin och noradrenalin. Den fysiska reaktionen på oro och stress leder bland annat 

till ökad hjärtfrekvens, ökad nedbrytning av proteiner, förlängd sårläkningstid, trötthet, 

ökning av blodets koagulationsförmåga, påverkan på immunförsvaret vilket leder till 

ökad infektionskänslighet, ger ökat syrebehov i kroppens celler vilket kan leda till 

hjärtarytmier om behovet inte kan tillgodoses och hämmar via parasympatikus 

motoriken i mag-tarmkanalen vilket kan leda till ökad förekomst av illamående och 

kräkningar (Valeberg, 2013). 
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Anestesisjuksköterskans ansvar 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) ska sjukvården tillgodose patientens 

behov av trygghet och säkerhet, den ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patient och hälso- 

och sjukvårdspersonal. En anestesisjuksköterska ska verka för att skapa tillit, förtroende 

och trygghet till patient och närstående och ska genomföra anestesi utifrån patientens, 

behandlingens eller undersökningens specifika förutsättningar (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Den perioperativa vårdens övergripande mål är att skydda och bevara patientens 

värdighet. Den professionella vård anestesisjuksköterskan ger (vilken kan vara både 

kvinnlig och manlig men härefter beskriven som hon) ska visa att hon bryr sig om, tar 

ansvar för och inge tillit till patienten. Detta sker bland annat genom att lyssna, visa 

intresse för och inge mod till patienten. Hon ska arbeta för patientens välbefinnande, ta 

ansvar för sina handlingar, se patienten som en medmänniska och visa att hon finns till 

för denne och verka som patientens advokat när denne inte kan skydda sig själv 

(Lindvall & von Post, 2008).  

 

Barn är särskilt utsatta inför anestesi då de har begränsad förståelse för vad som skall 

ske, har mindre möjlighet att bestämma över om han eller hon skall genomgå ingreppet 

eller inte och de har ett begränsat ansvar, beroende på deras ålder och mognadsnivå. 

(Fanghol & Valla, 2013; Holm- Knudsen, 2015; Sørensen, 2015). Enligt svensk 

förening för barnanestesi och barnintensivvård (SFBABI) ska miljön där barnanestesi 

bedrivs vara anpassad till barns behov och vården skall utföras av personer med 
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förtrogenhet och kunskap om barn och deras förutsättningar och behov (SFBABI, 

2008). 

 

För att öka barnets tillit och minska oro och rädsla är det viktigt att 

anestesisjuksköterskan bemöter det med respekt, vänlighet och engagemang. Barn har 

rätt till information anpassad till deras ålder och mognadsnivå, har rätt till att behandlas 

av personal med god kunskap i att bemöta, vårda och behandla barn och de har rätt att 

ha sin förälder eller annan nära anhörig närvarande. Den vuxne skall få stöd för att 

kunna stötta sitt barn (Fanghol & Valla, 2013; Holm- Knudsen, 2015; Sørensen, 2015). 

 

Föräldrarnas roll 

 

I många länder, framför allt europeiska, är det vanligt förekommande att föräldrar 

närvarar vid barnets anestesiinduktion (Banchs & Lerman, 2014) i syfte att vara ett stöd 

för barnet i den ovana miljön (Erhaze, Dowling & Devande, 2016). Effekten av 

föräldranärvaro vid barns sövning är dock omdiskuterat. En översiktsstudie vilken 

undersökt icke-farmakologiska handlingar för att minska oro hos barn vid 

anestesiinduktion har inte kunnat påvisa en minskning av oro vid föräldranärvaro 

(Manyande, Cyna, Yip, Chooi & Middleton, 2015). En annan studie visar att 

föräldranärvaro vid barnets anestesi minskar oron hos barnet fram tills föräldern lämnar 

det, men att den lugnande effekten därefter är kortvarig och uppmätt oro vid induktion 

är likvärdig den hos barn vilka inte haft föräldern närvarande alls (Wright, Stewart & 

Finley, 2010). Banchs och Lerman (2014) lyfter fram att den preoperativa oron hos barn 

är högre hos de som har oroliga föräldrar och att föräldranärvaro vid barnets induktion 

inte heller minskar förälderns oro. Även Erhaze et al. (2016) har kommit fram till 
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liknande resultat; att ingen signifikant skillnad föreligger i barns skattade nivå av oro 

om förälder är närvarande jämfört med inte närvarande vid induktion av generell 

anestesi inför diagnostiska ingrepp på barnen. Detta observerades även vid jämförelse 

mellan grupper av barn med enbart föräldrar närvarande vid induktion och grupper av 

barn med föräldrar närvarande och med tillägg av premedicinering. Banchs och Lerman 

(2014) lyfter fram olika orsaker som möjlig anledning till utebliven positiv effekt av 

föräldrars närvaro vid induktion; bland annat stark oro hos föräldern själv vilken kan 

påverka barnet och de menar att enbart närvaro av föräldern inte är tillräcklig utan 

någon form av interaktion mellan barnet och föräldern behövs. 

 

I en studie av Andersson, Johansson och Almerud Österberg (2012) framkom att oro 

hos föräldern har flera dimensioner. Föräldrarna upplevde kluvna känslor av oro och 

lättnad, förlorad kontroll, behov av att vara förberedd, närvarande och behov av 

känslomässigt stöd i samband med sitt barns anestesi. Banchs och Lerman (2014) 

beskriver att påverkansfaktorer till föräldrars känslor bland annat är oro för barnets 

välbefinnande, obehag över att se sitt barn tappa medvetande och rörelseförmåga och 

känslan av att överge sitt barn när de lämnar operationssalen efter induktion. 

 

Med anledning av att forskning inte påvisar direkt positiva effekter för barnet när en 

förälder är närvarande under barnets sövning och förälderns oro kan påverka barnet 

negativt menar Manyande et al. (2015) att föräldrar inte ska uppmuntras att närvara vid 

sövningen om de själva uttrycker att de  inte önskar närvara. Samtidigt bör föräldrars 

närvaro vid barns anestesiinduktion inte avrådas aktivt om de själva vill medverka. 
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Farmakologisk hjälp mot preoperativ oro 

 

I Sverige finns för närvarande inga gällande nationella riktlinjer av hur det perioperativa 

anestesiarbetet för barn skall bedrivas. I de riktlinjer som tidigare fanns angavs att 

utarbetande av ändamålsenliga rutiner för läkemedelshantering och ansvar för 

läkemedelshanteringen skulle ske på verksamhetsnivå och att dessa skulle 

dokumenteras i lokala instruktioner för läkemedelshantering. Vidare att ordination av 

premedicinering ligger på den ansvariga anestesiläkaren (Svensk Förening för Anestesi 

och intensivvård, 2015a). 

 

Premedicinering i syfte att lugna och förbereda barnet för operation bör inte användas 

rutinmässigt utan behovet skall anpassas efter individuella förutsättningar relaterat till 

barnets ålder, mognadsnivå, nivå av oro, typ av kirurgi och sjukdomshistoria. Lugnande 

och ångestdämpande läkemedel kan förlänga tiden till uppvaknande och därmed 

utskrivning vilket ökar kostnaden för sjukvården och påverkar flödet på 

operationsenheten (Elisha & Belson, 2018). Illasmakande peroral premedicinering, 

smärtsam nasal administrering och integritetskränkande rektal administrering kan vara 

stressande för barnet och kan innebära svårigheter att få barnet att acceptera den 

lugnande medicinen (Kogan, Katz, Efrat & Eidelman, 2002). En annan faktor som ökar 

risken att barnet motsätter sig att ta emot premedicinering är om de haft tidigare 

traumatiska upplevelser av sjukvårdande händelse (Proczkowska- Björklund, 2009).  

 

Användning av det lugnande läkemedlet Midazolam som premedicinering inför sövning 

och operation är vanligt förekommande. Det är effektivt på att minska preoperativ oro 

hos många barn, men cirka 14 procent av barnen upplever en stark oro trots 
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administrering av lugnande läkemedel. Dessa så kallade “non- responders” är ofta yngre 

och är ursprungligen mer känslomässigt styrda och mer oroliga än de barn vilka har god 

effekt av Midazolam (Kain, MacLaren, McClain, Saadat, Wang, Mayes & Anderson, 

2007). Premedicinering kan dessutom ge andra oönskade effekter, som möjlig 

luftvägsobstruktion pre- och postoperativt, påverkan på blodtrycket och postoperativa 

beteendeförändringar (Manyande et al., 2015). 

 

Icke- farmakologisk hjälp mot preoperativ oro 

 

Förälders närvaro vid barnets anestesiinduktion är som tidigare skrivet omdiskuterat. 

Andra metoder att lindra barns oro vänder sig till barnet självt, genom information/ 

förberedelse inför sjukhusvistelsen. Detta kan ske muntligt genom information vid pre-

anestesibesök, skriftligt via broschyrer,  specialskrivna informationsböcker om 

ingreppet och genom multimedia. Andra metoder för att lugna oroliga barn preoperativt 

sker via distraktion, till exempel genom lekterapi, spel och filmtittande. Clowner har i 

flera studier visat sig ha lugnande effekt såvida barnet inte är rädd för clowner. Vissa 

åtgärder sker före operationen medan andra sker på operationssalen, däribland att dämpa 

ljud och ljus för att få en lugnare miljö men även att låta barnen titta på tv/video via TV 

eller surfplattor/ mobiltelefoner under induktionen (Manyande et al., 2015). 

 

Teoretisk referensram 

 

Författarna till magisteruppsatsen valde Katie Erikssons omvårdnadsteori som bygger 

på förståelsen av begreppet lidande. Begreppet lidande valdes eftersom barn ofta visar 

ett lidande i samband med besök inom sjukvården. Detta kan vara särskilt tydligt i 
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opererande verksamheter där barnet ställs inför upplevelser de inte alltid förstår varför 

de måste genomgå, både under utredningar, inför beslut om operation men även när 

operationen sker. Upplevelser som är förknippande med okända miljöer och inte sällan 

behov av obehagliga ingrepp, utan att barnet själv har någon större möjlighet att välja 

bort det.   

 

Enligt Eriksson (2001) finns det en helhetssyn inom vården, där vårdpersonalen i varje 

situation ska se patienten som en helhet. Vårdandet ska enligt Eriksson (2001) vara 

grundat på medlidande och människokärlek, genom att lindra lidande blir patientens 

tillvaro förbättrad. Vad som innebär lidande för patienten är olika från individ till 

individ beroende på vad de gått igenom tidigare. För att kunna uppfatta om patienten 

lider behöver sjuksköterskan vara lyhörd och ha en öppen dialog med denne.   

 

Enligt Eriksson (2001) finns de tre typer av lidande där den första formen är 

sjukdomslidande som uppkommer av sjukdomen eller behandlingen, den andra formen 

är vårdlidande som kan förekomma i vårdsituationen och innebär att patienten blir 

kränkt, genom att inte bli vårdad på ett värdigt sätt eller att vården sker på ett sätt som 

patienten inte vill eller att vården uteblir. Den tredje formen av lidande är livslidande 

som enligt Erikson upplevs i relation till livet. 

 

Enligt Eriksson (2001) är lidande en ofrånkomlig del av att vara människa, vad som 

skapar ett lidande hos människan skiljer sig från individ till individ beroende på vad den 

enskilda personen upplever som betydelsefullt. Lidande kan vara allt från att separeras 

från sina anhöriga till att behöva genomgå något obehagligt. 
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Ordet vårdlidande kan förklaras genom osäkerhet, rädsla för överraskningar, ensamhet 

som skapar ett lidande hos patienten. Vårdlidande kan skapas genom maktutövande från 

sjukvårdens sida -till exempel genom att ”tvinga” individen till en operation- eller 

genom kränkning av dennes värdighet. Utebliven vård för barn kan handla om att i en 

situation när barnet skall opereras inte hjälpa barnet med att lindra oron det förestående 

ingreppet orsakar. Lidandet kan inte alltid fås att försvinna helt, men sjuksköterskan 

skall arbeta för att under alla omständigheter lindra lidandet.  I alla människors lidande 

finns en glimt av lust som man kan få fram genom lek och skratt tillsammans, leken i 

lidandet kan vara ett sätt att lindra lidandet. Genom att visa respekt för patienten, 

samtala med den samt uppmuntra, stödja och trösta henne/ honom kan också lidandet 

lindras (Eriksson, 2001).  

 

Sjuksköterskans uppgift är att ge patienten och dennes anhöriga stöd när lidande och 

sjukdom finns, sjuksköterskan skall ta hänsyn till patientens och dennes anhörigas syn 

på lidandet. Samtidigt menar Eriksson (2001) att varje människa är unik och uppfattar 

lidande på olika vis och uttrycker lidande olika. För att kunna lindra lidande är det 

viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på det som patienten visar uttryck för 

kroppsligt, för att kunna tolka om denne har ett lidande (Eriksson, 2001).      

  

Problemformulering 

 

Att stå inför kirurgi är förenat med stress och oro hos de flesta människor oavsett ålder. 

Det är vanligt med känslor av maktlöshet och förlorad kontroll. Barn är särskilt utsatta 

då de på grund av sin ålder och mognadsnivå har svårt att förstå vad som skall hända 

och de har begränsad möjlighet att bestämma över vad som skall ske med dem. 
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Preoperativ oro är förenat med svårare induktion och ökad komplikationsrisk 

postoperativt. Förutom sjukdoms- och vårdlidande för barnet vid det aktuella ingreppet 

kan traumatiska upplevelser av sjukvårdande handlingar leda till kvarstående rädsla för 

framtida möten med sjukvården. Att lindra oro ökar barnets välbefinnande och minskar 

lidandet. Läkemedel är effektiva för att lindra oro, men hjälper inte alla barn och kan 

dessutom ge oönskade bieffekter. Kunskap hos anestesisjuksköterskan om alternativa 

strategier för att minska barns preoperativa oro gynnar barnets psykiska välbefinnande 

och fysiska hälsa. Det ger också en ökad arbetstillfredsställelse hos 

anestesisjuksköterskan att ha gjort det bästa för barnet. I förlängningen kan ökad 

kunskap om hur barns preoperativa oro lindras även gynna samhället då färre 

komplikationer kan innebära kortare vårdtid, ökat flöde på operationsenheten och 

därmed minskade kostnader. 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa icke- farmakologiska strategier för att lindra preoperativ 

oro och strategiernas effekt i arbetet barn vilka skall genomgå generell anestesi. 

 

Metod 

 

Design 

 

Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie för att på ett 

strukturerat arbetssätt  noggrant och systematiskt hitta, bedöma, välja, värdera och 
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sammanställa högkvalitativ forskning som hittas vilken svarar mot den specifika 

forskningsfråga i ämnet och därefter presentera resultatet. Till hjälp i har Bettany- 

Saltikov och McSherrys (2016) metod för systematiska litteraturstudier använts.  

 

Urval 

 

En avgörande faktor för att lyckas med en systematisk litteraturstudie är att precisera en 

forskningsfråga som går att besvara och att utföra en omfattande och noggrann sökning 

för att hitta så många studier som möjligt vilka svarar mot syftet i den systematiska 

litteraturstudien (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016). 

 

Till hjälp för att systematiskt och strukturerat söka material i syfte att besvara aktuell 

studies frågeställning användes metoden PICOT (patient/ population, intervention, 

control, outcome, type of study) för att  identifiera och bryta ner problemområdet i 

komponenter. Härigenom utvecklades sökord, inklusions och exklusionskriterier. P 

beskriver vem studien skall undersöka; I står för vad som eftersöks, typ av intervention 

eller terapi; C står för jämförelsegruppen , O för resultat eller konsekvens av handlingen 

och T för studietyp (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016; Forsberg & Wengström, 

2015; Polit & Beck, 2017). 

 

Med utgångspunkt från PICOT strukturerades föreliggande studies syfte till följande 

komponenter:  

• P: Barn 0-18 år, vilka skall genomgå generell anestesi inför elektiv operation 

• I: Strategi för att lindra preoperativ oro 

• C: Vanlig vård utan specifik intervention 
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• O: Effekt på oro 

• T: Kvantitativa studier, kontrollerade experimentstudier. 

 

Inklusionskriterierna var artiklar vilka beskriver originalstudier på barn i åldern 0-18 år 

som genomgått generell anestesi för planerade operationer, med strategier för att möta 

barnens preoperativa oro. Studietypen skulle vara experimentell med jämförelse mellan 

olika grupper för att kunna bedöma effekten av olika strategier för att möta preoperativ 

oro. Etiken skulle vara framhävd på studie- eller tidskriftsnivå och samtycke till 

studiedeltagande skulle vara explicit från föräldrarna till barnen. Studierna skulle vara 

skrivna på engelska och vara peer- rewied, det vill säga kvalitetsgranskade av 

oberoende forskare, accepterade och publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Den 

enskilda artikeln skulle också bedömas hålla god kvalitet enligt författarna till 

föreliggande studie. 

 

Exklusionskriterier var studier om preoperativ oro hos barn med omfattande kronisk 

sjukdom, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, akut sjuka 

barn och barn med ASA- klassificering III-VI (ASA; American Society of 

Anesthesiologists Physical Status är ett klassificeringssystem som beskriver patientens 

sammantagna hälsotillstånd från klass I -en i övrigt frisk patient till klass VI -en 

hjärndöd patient som skall genomgå organdonationsoperation (Svensk förenig för 

Anestesi och Intensivvård, 2015b) och studier  publicerade före år 2012. 

 

Datainsamling 
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Med fortsatt hjälp av metoden PICOT utformades en sökstrategi för att finna material 

till föreliggande litteraturstudie (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016). Databaser som 

genomsöktes var Cinahl med Full Text, vilken täcker omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi;  PubMed, vilken täcker medicin, omvårdnad och odontologi och PsychInfo 

vilken täcker psykologi, psykiatri, sociologi och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2015; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2017). 

 

I enlighet med Bettany- Saltikov och McSherry (2016), Forsberg och Wengström 

(2015) och  Statens beredning för medicinsk utvärdering (2017), identifierades  

ämnesord och sökfraser med synonymer passande under relevanta ord (block) i  

studiens PICOT. Sökstrategin byggde på både fritextsökning med sökfraser för att hitta 

ny forskning vilken ännu inte hunnit indexeras och respektive databas ämnesord, 

indexeringsord eller theasurus. Indexeringsorden  klassificerar innehållet i en artikel. 

Denna klassifikation av artiklarna görs av de enskilda databaserna var för sig och 

indexeringsorden är inte samstämmiga i de olika databaserna. Sökorden under varje 

PICO- ord kombinerades sedan med Booleska operatorn “OR”. Genom att söka med 

“OR” mellan termerna inom respektive block utvidgades sökningen jämfört med om 

bara ett sökord i varje block skulle ha använts. Därefter konstruerades söksträngar där 

gruppen av sökord under de enskilda PICO-orden kombinerades med booleska “AND”, 

så kallad blocksökning. Att kombinera blocken med ”AND” innebar att minst ett ord 

under varje block skulle finnas i varje artikel som kom med i databassökningens 

träfflista. Härigenom specificerades sökningen och sökresultatet snävades in (ibid). 

Föreliggande studies sökord i PICO presenteras i tabellform, se tabell 1. Typ av studie, 

T i PICOT, valdes att sorteras ut manuellt vid kommande artikelgranskningar och var 

således ingen begränsning vid databassökningarna. 
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Sökning skedde i flera omgångar, så kallade testsökningar. Ämnesområdet utforskades 

vilket innebar att finna relevanta nyckelord och hur artiklar var indexerade till  hjälp för 

att bygga upp sökstrategin. I de olika databaserna angavs fritexten på samma sätt men 

ämnesorden skiljde sig åt eftersom dessa inte är lika (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2017). Undantag gjordes för frasen och ämnesordet ”nursing intervention” 

vilken i ett sent skede lades till i Cinahl. Bibliotekarie på universitetsbiblioteket på 

Linnéuniversitetet konsulterades i två omgångar för  råd och tips i arbetet med att 

utarbeta sökstrategin. 

 

Tabell 1. Sökblock enligt PICOT 

Population Intervention Control  Outcome Typ of study 

Fritext 

Child; 

Children 

 

Ämnesord  

Child; 

Child, preschool; 

Infant; 

Adolescent 

 

Fritext 

Preoperative 

care 

 

Ämnesord 

Preoperative 

care 

(För Cinahl 

även  

Fritext 

Nursing 

intervention) 

Ämnesord 

Nursing 

interventions) 

 Fritext 

Anxiety reduction; 

Anxiety 

prevention; 

Treatment 

outcome 

 

Ämnesord 

Anxiety/ 

prevention and 

control; 

Treatment 

outcome 

 

Fritext  

Anxiety; 

Preoperative 

anxiety; 

Anticipatory 

anxiety 

 

Ämnesord 

Anxiety 
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Fritext 

Surgery; 

Ambulatory 

surgery; 

Anesthesia 

 

Ämnesord 

Ambulatory 

surgical procerures; 

Surgical 

procedures, 

operative; 

Anesthesia 

    

 

I databassökningarnas sista fas mynnade testsökningarna ut i de så kallade 

huvudsökningarna i de enskilda databaserna (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016; 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2017) vars sökresultat gav de referenser 

som i kommande steg mynnade ut i föreliggande studiers resultatartiklar. 

Huvudsökningarna identifierade 84 referenser som gick vidare till nästa steg i det 

systematiska urvalet av artiklar. 

 

Relevans och kvalitétsgranskning 

 

Relevansgranskningen i två steg syftade till att sålla bort studier vilka inte mötte aktuell 

studies syfte och förutbestämda inklusionskriterier eller uppfyllde de förutbestämda 

exklusionskriterierna och därför var irrelevanta. Som stöd i arbetsprocessen upprättades 

i enlighet med Bettany- Saltikov och McSherry (2016) en relevansgranskningsmall med 

inklusions- och exklusionskriterier för båda relevansgranskningarna, vilka fylldes i för 

varje enskild studie. Detta för att för att få en tydlighet i varför studien behölls 

alternativt föll bort. 
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De 84 artiklarna som huvudsökningarna mynnade ut i och som vid relevansgranskning 

ett med genomläsning av titel och sammanfattning passade mot syftet och uppställda 

inklusions- och exklusionskriterier gick direkt vidare till relevansgranskning nummer 

två. För artiklar där osäkerhet rådde efter den första granskningen gick också de vidare 

till relevansgranskning steg två liksom Bettany- Saltikov och McSherry (2016) förordar. 

Av de 84 artiklarna var det 46 som gick igenom relevansgranskning nummer ett, men 

några av dessa var dubbletter som återfanns i flera databaser varför 39 artiklar gick 

vidare till relevansgranskning nummer två. De artiklar som föll bort hade fel syfte, 

riktade sin studie mot fel åldersgrupp, var översiktsartiklar, inkluderade studiedeltagare 

med psykisk sjukdom eller neuropsykiatriskt handikapp, var skrivna på fel språk (endast 

sammanfattningen var på engelska) och en artikel var ingen utförd studie utan en 

beskrivande förklaring om hur en kommande studie skulle läggas upp. 

 

I den andra relevansgranskningen där 39 artiklar lästes i sin helhet föll 14 artiklar bort 

då de vid närmre granskning inte svarade mot aktuell litteraturstudies syfte, vände sig 

till fel åldersgrupp eller mot kroniskt sjuka. 

 

De 25 artiklar vilka gick igenom relevansbedömning två gick därefter igenom en 

kvalitétsgranskning för att bedöma om de höll tillräckligt hög metodologisk kvalitét för 

att kunna användas till föreliggande litteraturstudies resultat (Bettany- Saltikov & 

McSherry, 2016). Till hjälp i kvalitetsbedömningen användes en 

kvalitétsgranskningsmall med 18 ja-, nej- och delvis- frågor avseende den granskade 

artikelns utformning och den metodologiska kvalitét utarbetad Caldwell, Henslaw och 

Taylor (2011). Kvalitétsgranskningens ingående frågor poängsattes, frågorna 

genererade 0 poäng för nej, 1 poäng för delvis och 2 poäng för ja. Studier med ≤20 



  
 

22 

poäng anses hålla låg kvalitet enligt Bettany- Saltikov och McSherry (2016) och bör 

exkluderas från resultatsammanställningen. 

 

Två artiklar föll bort i kvalitétsgranskningen. En på grund av att etiken och samtycke till 

studien inte var omnämnt -vilket egentligen var ett absolut exklusionskriterium vilket 

hade missats i relevansgransking två. Den andra höll inte tillräckligt hög kvalitét och 

föll bort bland annat på grund av att resultatredovisningen inte var klar och tydlig och 

därmed svår att tolka resultatet från (felaktiga tabellhänvisningar och fel data i 

tabellerna i förhållande till vad löpande text förklarade). 

 

Slutligen kvarstod 23 artiklar vilka ligger till grund för litteraturstudiens resultatdel 

(Bilaga 1). 

 

Dataextraktion 

 

För att extrahera data från de 23 ingående studier vilka svarade mot forskningsfrågan 

används återigen de tidigare nämnda PICO- komponenterna, men med fokus på O, 

outcome (utfall). Artiklarna lästes ingående med fokus på resultatdelen. För att 

systematisera och standardisera processen med dataextraktionen fylldes en 

dataextraktionsmall i för varje enskild studie, detta enligt rekommendation av Bettany- 

Saltikov och McSherry (2016). Därefter gjorde författarna en översikt med 

kategorisering av de olika beskrivna strategierna beroende på typ av strategi som 

beskrevs. Huvudkategorierna som strategierna delads in i var Information/ utbildning, 

Distraktion och Föräldraförberedelser, där huvudkategorin Information/ utbildning 



  
 

23 

delades in i underkategorierna Skriftlig information, Multimediaapplikation, 

Studiebesök/ lekterapi och Övrigt. Resultatet sammanställdes därefter i löpande text. 

 

Etiska överväganden 

 

När människor deltar i studier måste omsorg tas för att bevara deras mänskliga 

rättigheter och de skall skyddas från skada, utnyttjande och kränkning. De skall själva 

fatta beslut om deltagande och har rätt till information om studien för att kunna fatta ett 

informerat beslut (Polit & Beck, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). Extra omsorg måste tas 

avseende forskning gällande individer som anses sårbara. Hit räknas bland annat barn 

då de inte har möjlighet att ge fullständigt informerat samtycke beroende på oförmåga 

att förstå innebörden av deltagande i studien och hur det kan påverka dem. Vid studier 

rörande barn skall muntligt och skriftligt samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Från 

cirka sju års ålder är det rådigt att muntligt efterfråga barnets eget medgivande till 

deltagande och från cirka 12 års ålder bör barnet, om det anses moget att förstå 

informerat samtycke, ge både skriftligt och muntligt samtycke till deltagande i en 

studie. Detta med respekt för barnets rätt till självbestämmande (Polit & Beck, 2017, 

Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Föreliggande arbete är en litteraturstudie och inget direkt möte med eller ingrepp på 

personerna vilka ingående studier baserade sina resultat på skedde  utan  svaret på 

studiens syfte återfanns i redan publicerat material och var av naturliga skäl redan 

avidentifierat. Därför behövdes inte etiskt tillstånd/ rådgivning inhämtas 

(Vetenskapsrådet, 2017). Däremot gjordes etiska överväganden avseende urval av 

artiklar till litteraturstudien. Detta för att endast inkludera studier vilka i sig hade fått 
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tillstånd av en etisk rådgivande kommitté och att deltagande i undersökningarna skulle 

ske efter informerat samtycke från föräldrar och eventuellt även från barnen (där deras 

samtycke kunnat inhämtas). Vidare skulle alla i studien ingående artiklar redovisas och 

resultat presenteras även om de inte uppfyllde författarnas hypoteser eller åsikter. 

Arbetsmaterialet kommer att förvaras i 10 år (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Resultat 

 

De 23 studier som föreliggande litteraturstudie bygger sitt resultat på är utförda i 16 

länder i 4 världsdelar. En studie är utförd i Oceanien, fyra i Nordamerika, sju i Europa 

och 11 i Asien. Alla studier beskriver strategier utförda i syfte att lindra barns 

preoperativa oro och undersöker effekten av dessa, med det högre syftet att finna 

arbetssätt som lindrar preoperativ oro på grund av dess negativa fysiska och psykiska 

konsekvenser för barnet. Majoriteten av studierna, 21 stycken, innefattar strategier som 

vänder sig direkt till barnen. Av dessa är 15 kategoriserade till utbildning/ information 

som förmedlas på olika sätt och sex studier berör strategier som kategoriseras 

distraktion vilket handlar om att avleda barnet i samband med sövningen. Två studier 

beskriver strategier som vänder sig till föräldrarna i kategorin föräldraförberedelse. 

 

• Information/ utbildning 

Skriftlig information  

Multimediaapplikation 

Studiebesök/ lekterapi 

Övrigt 

• Distraktion 
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• Föräldraförberedelse 

 

Flera studier där strategin vänder sig primärt till barnen involverar även föräldrarna/ 

vårdnadshavare då dessa är en naturlig följeslagare till barnen vid sjukhusbesök. 

Strategierna genomfördes antingen före barnet skrevs in på sjukhus inför ingreppet eller 

i samband med inskrivning (vilket som längst var dagen före planerat ingrepp) eller i 

direkt anslutning till sövning. Åldern på barnen i de olika studierna varierade mellan två 

och 18 år. Studierna använde sig av olika mätinstrument, dessa förklaras i bilaga 2. 

 

Information/ utbildning 

 

Femton studier handlar om strategier för att ge barnet kunskap om vad som händer 

innan/ under och efter en operation, i syfte att öka barnets förståelse för vad om sker och 

varför genom information/ utbildning (Al- Yateem, Brenner, Shorrab & Dochertys, 

2016; Akca, Gozen & Akpinar, 2015; Carlsson & Henningsson, 2018; Chow, Van 

Lieshout, Scmidt & Buckley, 2017; Fernandes, Arriaga & Esteves, 2014; Fernandes & 

Arriaga, 2015; Fincher, Shaw & Ramelet, 2012; Hilly et al., 2015; Karimi, Nikbakht 

Nasrabadi, Godarzi & Mehran, 2014; He et al., 2015; Li et al., 2014; Liguori, Stacchini, 

Ciofi, Olivini, Bisogni & Festini, 2016; Macindo et al., 2015; Tunney & Boore 2013; 

Yun, Kim & Jung, 2015). Denna kategori delas in i fyra underkategorier beroende på  

vilket format inforamtion/ utbildnig förmedladas i; Skriftlig information; 

Multimediaapplikation; Studiebesök/lekterapi och Övrigt.  

 

Skriftlig information 
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Fyra studier har utformat specifika skrifter i sagoboksformat eller som bildbroschyr med 

information anpassad till barn som skall opereras. Två av dessa studier, Tunney et al. 

(2013) och Akca et al. (2015), utformade skrifter med fokus på specifika ingrepp vilka 

stämmer överens med barnens väntande operationer medan studierna av Macindo et al. 

(2015) och Al- Yateem et al. (2016) har utformat den skriftliga informationen generellt 

avseende händelseförloppet i samband med sövning och operation där olika typer av 

operationer väntar barnen (en operation per barn). 

 

Tunney et al. (2013) har skrivit sagoboken ”The Tale of Woodys Tonsils” till barn som 

ska tonsillektomeras och/ eller adenoidektomeras, vilken barnen i experimentgruppen 

får med sig hem från det preoperativa besöket för att läsa/ lyssna på hemma fram till 

operationen. Boken belyser skeendet under operationsdagen på ett icke- hotfullt sätt. 

Kontrollgruppen får vid samma tillfäle med sig en vanlig målarbok. Akca et al. (2015) 

har utformat en bildbroschyr om bråckplastikoperationer till barnen i 

experimentgruppen och kontrollgruppen erhåller sjukhusets rutininformation. Effekten 

av en saga utan specifik ingreppsinriktning undersöks av Macindo et al. (2015). De låter 

barnen ta del av ”Jared goes to hospital”, en tredimensionell sagobok vilken delges 

barnen dagen före planerad operation. Sagan handlar om preoperativa och postoperativa 

procedurer -både medicinska procedurer och omvårdnadshandlingar som sker innan och 

efter operation samt beskriver postoperativ smärta och hur den hanteras, mobilisering 

efteråt och att föräldrarna är med barnet när det vaknat. Kontrollgruppen erhåller 

sjukhusets rutinvård. Samma generella inriktning har sagan i Al- Yateems et al. (2016) 

studie där barnen i experimentgruppen får lyssna på ”Adam goes to surgery” en timma 

före operation vilken föräldrarna läser för dem. Boken handlar om en pojke som ska 

opereras och beskriver procedurer, medicinskteknisk utrustning och olika personal på 

operationsavdelningen som Adam möter. Samtidigt med sagoboken får barnen också en 
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målarbok med bilder kopplade till boken, föreställande miljöer och utrustning på en 

operationsavdelning, denna uppmuntras barnen att färglägga bilderna i. 

Kontrollgruppen får premedicinering med oralt Midazolam 30 minuter före operation. 

 

Effekten av ingreppsspecifika sagan The Tale of Woodys Tonsils i Tunneys et al. (2013) 

visar inga signifikanta skillnader i oro mellan grupperna före intervention men efter 

interventionen påvisas en signifikant minskning av oro i experimentgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Påverkan av bildbrochyren om bråckplastik i studien av Akca et 

al (2015) utvärderas genom att mäta barnens oro före intervention och postoperativt. 

Resultatet påvisar en något högre oro i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen 

före intervention -dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Postoperativt visar 

experimentgruppen signifikant lägre oro. Macindo et al. (2015) utvärderar effekten 

avseende barnens oro och förståelse för den pre- och postoperativ omvårdnad som sker 

efter en 3- dimensionell sagobok som allmänt beskriver det perioperativa förloppet 

kvällen före operation. De ser inte någon signifikant skillnad mellan grupperna 

avseende varken oro eller förståelse för pre- och postoperativ omvårdnad före 

intervention. Efter intervention påvisar experimentgruppenen signifikant lägre oro och 

signifikant ökad förståelse för omvårdnad som utförs hos barnen i experimentgruppen. 

Al- Yateem et al. (2016) mäter barnens oro efter intervention i form av allmänt inriktad 

saga om det perioperativa förloppet och en målarbok, vid tid för sövning och 

postoperativt. Båda mätningarna påvisar en likvärdig nivå av oro hos barnen i båda 

grupperna, det vill säga inga signifikanta skillnader mellan experiment och 

kontrollgrupp. Detta visar att information/ undervisning har likvärdig effekt med 

farmakologisk anxiolytika vilket barnen i kontrollgruppen fick i denna studie. 
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Resultaten i studierna visar att preoperativ information/ utbildning i skriftligt illustrerat 

format om vårdens procedurer inför en operation någon dag före eller samma dag som 

operation till barn, är en effektiv metod för att minska deras preoperativa oro. Detta 

oavsett om informationen är ”maskerad till en saga” eller presenterad som 

verklighetsbaserad (men anpassad) bildbroschyr. Likaså är skriftlig/ illustrerad 

informationen effektiv oavsett om den är utformad inför ett specifikt ingrepp eller av 

mer allmän karaktär. 

 

Multimediaapplikation 

 

Tre studier använder multimedia för att förmedla preoperativ utbildande information till 

barnen (Chow et al., 2017; Fernandes et al., 2015 & Liguori, et al., 2016). 

 

Chow et al. (2017) undersöker om en applikationsbaserad animerad utbildning -Story 

Telling Medicine- designad för att förbereda barn för elektiv kirurgi, har effekt på 

preoperativ oro. Barnen i experimentgruppen får tillgång till appen i samband med det 

preoperativa besöket en till två veckor före planerad operation och kan använda den 

hemma så ofta de önskar. Applikationen innehåller en verklighetsbaserad animerad film 

med en tvättbjörnsfigur som berättare vilken visar miljöer och händelser på barnets väg 

genom de preoperativa proceduren och hur barnet kan uppleva olika sinnesförnimmelser 

på operationsdagen, som att få syn på operationsbordet och lukten av 

desinfektionsmedel. Mot slutet kommer ett interaktivt operationssalsbildspel upp där 

barnet kan klicka på bilder på relevant medicinskteknisk utrustning som förekommer 

under operation och lära sig mer om hur de används. Applikationen tar ca 20 minuter att 

fullfölja. På operationsdagen tittar barnen i experimentgruppen på applikationen när de 

befinner sig i väntrummet före operation. Barnen i kontrollgruppen erhåller sjukhusets 
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standarvård. Liknande upplägg har Fernandes et al. (2015) i sin studie som undersöker 

effekten av applikationen ”An adventure at the hospital” utöver standarvård till barnen i 

experimentgruppen. Applikationen beskriver och förklarar stegvis miljön och skeendet 

vid en dagkirurgisk operation med inskrivning, personal och sjukhusregler att hålla sig 

till, medicinska procedurer, medicintekniska utrustning, operationssalen, postoperation 

och hemfärd. Applikationen innehåller också ett spel som hör ihop med ämnena i den 

föregående presentationen. Tiden det tar att ta del av applikationen är cirka 15 minuter. 

Studien har en jämförelsegrupp där barnen får spela vanliga TV- spel utan någon 

informativ komponent och standarvård samt en kontrollgrupp som enbart får sjukhusets 

standarvård. Experiment och jämförelsegruppen får använda applikationen respektive 

spela TV-spel från strax efter inskrivning till det är dags att köra in till operationssalen. 

I studien av Liguori et al. (2016) undersöks effekten av applikationen Clickamico, en 

sex minuter kort video med två clowner som på ett roligt/ lekfullt men tekniskt korrekt 

sätt förklarar och visar en operationssal för varandra och beskriver utrustning som finns 

där och hur den används. Experimentgruppen får titta på denna video kvällen före 

operationen och kontrollgruppen får sjukhusets standardinformation. 

 

Studien av Chow et al. (2017) med förberedande information i form av film via en 

applikation och interaktivt bildspel mäter barnens oro före interventionen vid det 

preoperativa besöket, i väntrummet innan operation och postoperativt. Resultatet visar 

en signifikant skillnad mellan grupperna avseende förändring av oro från första till sista 

mätningen, där minskning av oron är signifikant större i experimentgruppen än i 

jämförelsegruppen. Fernandes et al. (2015) ser i sin studie med en applikation som i 

olika steg beskriver miljön på och skeendet under operation med tillhörande spel, en 

signifikant lägre nivå av oro efter intervention hos barnen i experimentgruppen än hos 

både jämförelse- och kontrollgrupp. Jämförelsegruppen TV- spel i sin tur har en 
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signifikant lägre nivå av oro än kontrollgruppen. Även Ligouri et al (2016) ser en god 

effekt av interventionen i sin studie, en applikation med två clowner som visar och 

förklarar en operationssal på ett roligt men tekniskt korrekt sätt. Utgångsvärdet av oro 

skiljer sig inte åt före interventionen men efter intervention har barnen i 

experimentgruppen signifikant lägre i nivå av oro och värdet är något lägre än före 

intervention. 

 

Dessa studier visar att undervisande information som görs tillgänglig till barnet via 

multimedia i film/ berättelseformat genom smartphones eller surfplattor, med 

interaktiva delar som barnet kan ta aktivt del av i, har god effekt avseende att förbereda 

barn för operation och lindra preoperativ oro. Information är effektiv även när den går 

tidsmässigt snabbt att genomföra och ges nära inpå operationen. 

 

Studiebesök/ lekterapi 

 

Att bekanta sig med miljö och utrustningen på operationsavdelningen, få utvidgad 

muntlig information om det perioperativa förloppet och få känna på, prova och leka med 

utrustning som används under operation är strategier som fem studier undersökt 

(Carlsson & Henningsson, 2018; Fincher et al., 2012; He et al., 2015; Karimi et al., 

2014 och Li et al., 2014). 

 

Karimi et al. (2014) låter barn i experimentgruppen förutom rutinvård få individuella 

studiebesök på operationsavdelningen där de blir visade väntrummet, operationssalen 

och den postoperativa avdelningen. De får även utvidgad information om syftet med 

väntrummet och operationssalen och en anpassad förklaring av operationsprocessen från 

ankomst till operationsavdelnigen till de lämnar postoperation. Därefter visas barnen till 
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en operationssal förberedd med utrustning som används under operation (anestesimask, 

pusloxymeter, blodtrycksmanschett, EKG- övervakning, intravenösa infarter) där de får  

förklarat hur den används. Barnet uppmuntras att känna på och undersöka/ prova 

utrusningen och får svar på frågor de ställer. Studiebesöket tar cirka 20 minuter och 

utförs efter inskrivning kvällen före operation. Kontrollgruppen får sjukhusets rutinvård. 

Carlsson och Henningsson (2018) låter barn i experimentgruppen göra studiebesök i 

grupp på operationsavdelningen en till två veckor före planerat ingreppet. Studiebesöket 

följer ett standardiserat program där de visas den preoperativa mottagningen, sänghall/ 

väntrum och därefter en fullt utrustad operationssal. Där får barnen anpassade 

förklaringar om och förevisas anestesiapparat och övervakningsutrustning inklusive 

intravenösa infarter. Barnen får känna och prova övervakningsutrustning och 

anestesimask på sig själva eller docka och manövrera operationsbordet. Frågor besvaras 

efterhand de ställs. Studiebesöket tar cirka 45 minuter och avslutas på postoperativa 

enheten där barnet erbjuds glass. Barnen i kontrollgruppen får sjukhusets rutinvård. I 

Finchers et al. (2012) studie gör barnen i experimentgruppen individuella studiebesök 

på operationsavdelningen som varar cirka 60 minuter, mellan en och 10 dagar före 

planerat ingrepp. Besöket börjar med att barnet får titta på fotografier som visar 

sekvenser av personal, miljöer och händelser som de möter under operationsdagen. 

Därefter förevisas de genom lek vad som händer när de kommer för inskrivning till 

vårdavdelningen (ID- band, vägning) och sedan görs en rundvisning på preoperativa 

avdelningen och postoperation. Under rundturen ges åldersanpassad information om 

vad som sker vid ankomst, i väntrum, vid induktion och på postoperativa enheten. 

Frågor uppmuntras och svaras på. Efteråt får barnen med sig ett ”lek- kit” innehållande 

en kalikådocka, ID- band, operationsmössa och syrgasmask att leka med hemma. 

Barnen i kontrollgruppen erhåller sjukhusets standarvård. Li et al. (2014) studerar 

effekten av lekterapi utförd vid inskrivning dagen före operation. Experimentgruppen 
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får lekterapi i grupp om max fem barn som varar cirka en timme. Lekterapin utförs på 

en operationssal där en sjuksköterska förklarar procedurerna som sker när barnet 

kommer med identitetskontroll, att bekräfta vilket ingrepp som skall ske och varför det 

görs. Miljö och utrustning introduceras och via dockdemonstration förevisas mätning av 

vitalparametrar, EKG- koppling för övervakning, sättning av intravenös infart med 

läkemedelsadministration och genomgång av att få syrgas och inhalationsanestesi. 

Barnen uppmuntras att leka med och prova procedurerna på dockan under stöd och 

vägledning av sjuksköterskan. Slutligen visas uppvakningsavdelningen och barnen får 

förklarat syftet med vården där och hur länge de ska stanna där efter operationen. 

Lekterapin avslutas med en frågestund där barnen kan ställa frågor. Kontrollgruppen får 

sjukhusets preoperativa rutininformation. He et al. (2015), studerar effekten av en 

timmes individuell lekterapi utförd tre till sju dagar före operation. Lekterapin utförs 

antingen på en öppenvårdsmottagning på det opererande sjukhuset eller hemma hos 

barnet beroende på barnets och förälderns önskemål. Lekterapin börjar med att barnet 

får titta på en video; "Preparing for our operation at the participating hospital". Sedan 

förevisas på en docka hur medicinska procedurer och anestesiinduktion går till (bland 

annat att få syrgas och inhalationsanestesi, samt hur man mäter vitalparametrarna) och 

därefter får barnet själv prova att göra dessa moment på dockan i en lek. Barnet får en 

handbok som beskriver den medicinska utrustningen som används under anestesin. 

Innehållet i handboken överensstämmer med innehållet i videon och lek med dockor. 

Vid avslutningen erbjuds barnet en syrgasmask och en nål-fri intravenös infart och 

föräldrarna uppmuntras att hjälpa barnet att använda dessa i lek hemma. 

Kontrollgruppen i studien får sjukhusets sedvanliga rutinvård innan operationen. 

 

Karimi et al. (2014) värderar barnens oro och före intervention i form av individuella 

studiebesök på operationsavdelningen och dagen efter operation. Utgångsmätningen 
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påvisar ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Efter interventionen påvisar 

experimentgruppen signifikant lägre nivå av oro i och minskningen är signifikant 

mellan mätningarna. Kontrollgruppen uppvisar en signifikant ökning av oron mellan 

mätningarna. Jämförelse av vitalparametrar påvisar signifikant lägre andningsfrekvens 

och blodtryck efter intervention men ingen påverkan på puls och temperatur. Mellan 

grupperna finns inga signifikanta skillnader. På operationsdagen mäter Carlsson och 

Henningsson (2018) effekten på oro av interventionen i form av grupp- studiebesök en 

till två veckor före operationen, vid tre tillfällen fram till sövning. Mätningarna vid alla 

tidpunkter är utan signifikanta skillnader mellan grupperna. Mellan första och sista 

mätningen ses en signifikant ökning av oro i båda grupperna och vid anestesiinduktion 

är nivån av oro högst i experimentgruppen. Fincher et al. (2012) mäter oro vid nio 

tillfällen från det preoperativa besöket före intervention till två veckor postoperativt, för 

att utvärdera effekten av individuella studiebesök tre till 10 dagar före operation. De 

mäter även barnens postoperativa smärta samt postoperativt beteende efter utskrivning. 

Avseende oro ses en minskning från första till sista mätning oavsett grupptillhörighet, 

ingen signifikant skillnad mellan gruppen finns. Minskningen är inte lineär, oron stiger 

fram till postoperativ ankomst till vårdavdelningen för att därefter sjunka snabbt de 

följande mätningarna, samma mönster ses i båda grupperna. Avseende skattad smärta 

finns en skillnad mellan grupperna där experimentgruppen har signifikant lägre 

maximal smärta jämfört med kontrollgruppen. Postoperativt beteende visar ingen 

skillnad mellan grupperna, majoriteten av barnen uppvisar någon negativ 

beteendeförändring vid denna mätning. Studien av Li et al. (2015) mäter effekt på 

barnens oro och barnens beteende/ känslouttryck under anestesiinduktion avseende 

interventionen lekterapi och rundtur i grupp. Före intervention föreligger ingen 

signifikant skillnad avseende barnens oro. Efter intervention visar barnen i 

experimentgruppen en lägre nivå av oro än kontrollgruppen. Detta följdes även av 
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beteende/ känslouttryck under anestesiinduktionen där barnen i interventionsgruppen 

uppvisar signifikant lägre andel negativa beteende/känslouttryck jämfört med 

kontrollgruppen. Barnens oro i studien av He et al. (2015) som ger experimentgruppen 

individuell lekterapi och videoinformation tre till sju dagar preoperativt mäts före 

intervention, på operationsdagen före sövning och postoperativt. Vidare mäts deras 

beteende/ känslouttryck under anestesiinduktion och postoperativ smärta. 

Utgångsmätningen i oro visar ingen skillnad mellan grupperna. På operationsdagen 

uppvisar barnen i experimentgruppen en lätt minskad nivå av oro före operation medan 

barnen i kontrollgruppen har stigit något i uppmätt oro vid samma tidpunkt, dock inga 

signifikanta skillnader inom eller mellan grupperna. Postoperativt sjunker båda 

grupperna signifikant i nivå av oro jämfört med före operation och barnen i 

experimentgruppen uppvisar en något lägre nivå av oro än barnen i kontrollgruppen. 

Skillnaden är inte signifikant mellan grupperna. Vidare uppvisar barnen i 

experimentgruppen färre negativa känsloyttringar -signifikant skillnad- under 

anestesiinduktion och de har signifikant lägre skattad maximal smärta jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Studiebesök/lekterapi med utvidgad information och möjlighet till att prova 

medicinskteknisk utrustning före operation i syfte att förbereda barnet och minska den 

preoperativa oron visar olika effekt resultat i de olika studierna. Positiv effekt avseende 

minskning av preoperativ oro påvisas i två studier (Karimi et al. 2014; Li et al. 2015) 

medan Carlsson och Henningsson (2018) inte finner att studiebesök hade någon effekt 

på den preoperativa oron. Detta är resultatet även i studien av Fincher et al. (2012) vilka 

inte ser någon skillnad i nivå av oro eller i förekomst av postoperativt negativt beteende 

mellan sina studiegrupper, men de ser en effekt avseende postoperativ smärta vilken 

skattas lägre i gruppen som gör studiebesök jämfört med kontrollgruppen. He et al. 
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(2015) ser inte heller någon övertygande effekt i minskning av oro som kan tillskrivas 

interventionen, både experiment- och kontrollgrupp sjunker signifikant i oro till den 

postoperativa mätningen. Däremot uttrycker barnen i experimentgruppen signifikant 

lägre andel negativa beteenden/ känslouttryck under anestesiproceduren än barnen i 

kontrollgruppen och de skattar signifikant lägre nivå av smärta postoperativt. Dessa 

sekundära positiva effekter för barnen i kopplar Fincher et al. (2012) och He et al. 

(2015) till ett bättre välmående och därmed god effekt av given intervention. 

 

Övrigt 

 

Här presenteras tre studier vilka inte tillhör en specifik underkategori då informationen 

delges med kombinerade metoder (Fernandes, Arriaga & Esteves, 2014; Yun, Kim & 

Jung, 2015; Hilly et al. 2015). 

Fernandes et al. (2014) har designat ett informationsmaterial som beskriver det pre- och 

postoperativa omhändertagandet med inskrivning, personal och sjukhusregler, 

medicinska procedurer, operationssal, postoperation och hemfärd, det vill säga vad som 

sker från inläggning till hemfärd vid en dagkirurgisk operation. Samma innehåll i 

informationsmaterialet är anpassat till tre olika format för att delge barnen det; ett 

brädspel, en video samt en broschyr. Studien jämför vilken effekt den förberedande 

informationen i experimentgruppen har mot jämförelsegruppens strategi som är att titta 

på film, spela spel eller läsa i underhållningssyfte utan någon informativ förberedande 

komponent och en kontrollgrupp som inte får ta del av något av detta. I studien får 

barnen i experimentgruppen ta del av informationsmaterialet via ett av de tre formaten 

vid inskrivning på operationsdagen, det vill säga en tredjedel får information via ett 

brädspel, en tredjedel via video och en tredjedel via broschyr. Barnen i 

jämförelsegruppen erhåller vid samma tidpunkt underhållningsmaterial i ett av 
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motsvarande format (film, spel eller broschyr) och kontrollgruppen får inget av 

ovanstående. I studien bedöms barnens oro direkt efter interventionen. Resultatet visar 

att barnen i experimentgruppen har en statistiskt signifikant lägre nivå av oro än både 

jämförelse och kontrollgruppen. Däremot finns ingen skillnad inom experimentgruppen 

beroende på i vilket format informationen delges. Det föreligger ingen signifikant 

skillnad i nivå av oro mellan jämförelsegruppen och kontrollgruppen. 

 

Effekten av att informera barnen i experimentgruppen med en sjuksköterska utklädd till 

clown som ger muntlig information med stöd av en bildpresentation i PowerPoint en 

timma före operationen studeras av Yun et al. (2015). Informationen berör vad som 

händer före operation (sidomakering, klädbyte, intravenösa infarter, kissa), vad som 

händer på operationsavdelningen (sedering, sövning och tvättning) samt vad som händer 

postoperativt (sårvård samt hur komplikationer hanteras). Barnen i kontrollgruppen får 

sedvanlig förberedande information vid samma tidpunkt. Barnens oro mäts före 

interventionen och postoperativt. Vitalparametrarna puls och blodtryck mäts vid samma 

tillfällen och postoperativ smärta skattas. Mätning före intervention i experiment- och 

kontrollgrupp avseende oro och vitalparametrar är utan signifikanta skillnader. 

Postoperativt har experimentgruppen en signifikant lägre oro och systoliskt blodtryck än 

kontrollgruppen. Likaså har barnen i experimentgruppen signifikant lägre skattad 

postoperativ smärta jämfört med kontrollgruppen. Det finns emellertid ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna avseende diastoliskt blodtryck. 

 

Hilly et al. (2015) har utformat en workshop för barn som skall opereras dagkirurgiskt 

vilken barnen i experimentgruppen fick delta i två veckor före planerat ingrepp. 

Workshopen som sker i grupp tar en timma och leds av sjuksköterskor från 

operationsavdelningen samt en psykolog. Sjukhusmiljön visas genom en uppbyggd 
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modell av operationsavdelningen med små möbler och figurer föreställande 

vårdpersonal och patienter. Barnen får muntlig information om det perioperativa 

förloppet från ankomst till operationsavdelningen, postoperativ återhämtning till 

hemfärd och inkluderar information om venpunktioner, blodaccesser, urinvägskatetrar, 

postoperativ smärta och sårvård. Barnen får leka med den uppbyggda modellen och får 

svar på frågor som dyker upp. Kontrollgruppen får sjukhusets rutininformation. Alla 

barnen erhåller premedicinering i form Midazolam 60 minuter före operation. För att 

utvärdera effekten mäts barnens oro före sövning, förekomst av postoperativt delirium 

efter ankomst till postoperation och förekomst av nytillkomna negativa beteenden en 

vecka efter hemkomst från sjukhuset. Resultatet i denna studie påvisar signifikant lägre 

nivå av oro i experimentgruppen före operationen, men förekomst av postoperativt 

delirium är utan signifikant skillnad mellan grupperna. Postoperativt är nivån av 

negativa beteenden signifikant lägre i experimentgruppen. Detta talar för att den 

förberedande workshopen hade god effekt avseende minskad förekomst av negativa 

beteendeförändringar postoperativt och kopplas till experimentgruppens lägre nivå av 

oro preoperativt. 

 

Förberedande information till barnet om procedurer han/ hon kommer att gå igenom 

under vårdtillfället presenterat via kombinerade metoder (skriftligt, muntligt, bilder, 

med clownutklädd förmedlarer eller i en workshop) ger god effekt i form av reduktion 

av preoperativ oro. 

 

Distraktion 
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Distraktion i samband med anestesi som metod för att avleda barnen i samband med 

anestesiproceduren undersöks av Aytekin, Doru och Kuckuoglu (2016); Kim, Jung, Yu 

och Park (2015); Lee et al., (2012); Kerimoglu, Neuman, Paul, Stefanov och Twersky 

(2013); Mifflin, Hackmann och MacLaren (2012); Dionigi och Gremigni (2017). 

Distraktion i studierna sker med hjälp av leksaker, barnprogram eller dator, videospel 

och clownbesök. 

 

Aytekin et al. (2016) undersöker effekten av distraktion genom bokläsning, datorspel, 

tecknad film eller lyssna på musik under 20 minuter före transport till 

operationsavdelningen. Barnen i experimentgruppen får själva välja vilken typ av 

format för distraktion de ska avända. Jämförelsegruppen får ingen form av distraktion. 

Kim et al. (2015) undersöker effekten på preoperativ oro genom att jämföra en 

experimentgrupp med enbart distraktion genom att titta på tecknad film under 

anestesiinduktion med en grupp barn som enbart har förälder närvarande under 

anestesiinduktion och tredje grupp som både tittar på tecknad film och har förälder 

närvarande under anestesiinduktion. Lee et al. (2012) använder sig också av 

barnprogram som distraktionsteknik vilka ses på med handhållna videospelare. Barnen i 

videogruppen jämförs med en grupp där barnen har med sig en favoritleksak hemifrån 

samt en kontrollgrupp som varken har tillgång till leksak eller video. Barnen i 

leksaksgruppen har med sig leksaken från avdelningen när de transporteras till operation 

och barnen videogruppen börjar titta på filmen efter andra mätningen av oro som sker i 

förberedelserummet och fortsätter till de somnar. I Mifflins et al. (2012) studie får 

experimentgruppen välja mellan olika åldersanpassade barnprogram. Valt program får 

barnen titta på inne på operationssalen i samband med anestesiinduktion. 

Kontrollgruppen får sjukhusets standardvård vid anestesiinduktion. Även Kerimoglu et 

al. (2013) studerar barnprogram som distraktionsmetod. I studien visas 
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barnprogrammen via videoglasögon till barnet. Experimentgruppen jämförs med två 

kontrollgrupper, varav en får enbart premedicinering med Midazolam och den andra 

gruppen får både videoglasögon och premedicinering med Midazolam.  

 

Aytekin et al. (2016) mäter barnens situationsorsakade oro, efter intervention i form av 

20 minuters distraktion genom läsning, filmtittande, spel eller musik, vid tid för 

transport till operationsavdelningen och beteendet vid separation från föräldern när 

barnen ska köras in till operationssalen. De påvisar en signifikant lägre 

situationsorsakad oro och lättare separation från föräldern i experimentgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Kim et al. (2015) mäter barnens oro före sövning, följsamhet till 

induktion, postoperativt delirium och beteendeförändringar efter utskrivning. Resultatet 

visar att nivån av oro är signifikant lägre vid både entré till operationssalen och vid 

induktion och att följsamheten till induktion är signifikant bättre för barnen i 

experimentgruppen vilka enbart tittar på tecknad film jämfört med de två andra 

grupperna. Avseende förekomst av postoperativt delirium och postoperativa 

beteendeförändringar finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna, dessa 

fenomen kan därmed inte kopplas ihop med en högre nivå av oro i deras studie. Studien 

av Lee et al. (2012) som undersöker effekten av distrakion via film, favoritleksak eller 

ingen distraktion alls mäter oro kvällen före operation, i förberedelserummet på 

operationsavdelningen och under anestesiinduktion. Första mätningen är utan 

signifikant skillnad i oro mellan grupperna. På operationsdagen visar barnen i 

leksaksgruppen en signifikant lägre nivå av oro än de andra grupperna vid mätning i 

förberedelserummet, men vid anestesiinduktion är oron signifikant lägre i gruppen som 

tittar på video jämfört med de två andra grupperna. Mifflin et al. (2012) som låter 

barnen i experimentgruppen titta på film via TV- skärm på operationssalen mäter oro 
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före intervention och under anestesiinduktion. Utgångsmätningarna är utan skillnad 

mellan grupperna. Under anestesiinduktion påvisas sedan en signifikant lägre nivå av 

oro för barnen i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Kerimoglu et al. 

(2013) som jämför effekten av barnprogram via videoglasögon till experimentgruppen 

med lugnande premedicinering eller videoglasögon plus premedicnering mäter oro före 

intervention, under transport till operationssalen samt vid anestesiinduktion. Före 

intervention visar deras studie ingen skilland mellan grupperna i nivå av oro. Under 

transport till operationssalen finns en skillnad då experimentgruppen har en signifikant 

lägre oro jämfört med de båda andra grupprna. Däremot föreligger ingen signifikant 

skillnad i oro mellan de tre grupperna vid tid för anestesiinduktion. 

 

I studien av Dionigi et al. (2017) som genomförs på barn inför dagkirurgiska 

operationer får experimentgruppen dels måla fritt under 20 minuter och dels 

clownbesök med skämt, såpbubbelblåsning och magiska trick från strax efter ankomst 

till sjukhuset till entré till operationssalen. Kontrollgruppen får standarvård. Båda 

grupperna får även oralt Midazolam som premedicinering 30 minuter före operation och 

har en förälder med sig fram entré till operationssal. Barnens oro mäts före 

premedicinering/ intervention och vid entré till operationssalen. Utgångsmätningarna är 

utan signifikant skillnad mellan grupperna. Vid entré till operationssalen visar barn i 

interventionsgruppen en signifikant minskning i oro medan kontrollgruppen istället 

uppvisar en signifikant ökning av oro jämfört med utgångsmätningen. 

Experimentgruppen har en signifikant lägre nivå av oro jämfört med kontrollgruppen. 

 

Distraktion i anslutning till och under sövning inför operation som avledning till barnet i 

syfte att minska preoperativ oro visar sig överlag effektivt i ingående studier. Metoden 
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är enkel att genomföra och kräver inga stora resurser i form av personal eller extra 

lokaler.  

Föräldraförberedelse 

 

Att stötta föräldrar genom att ge dem information med tanken att en välinformerad 

förälder sänker barnets preoperativa oro undersökts i studierna av Ji et al. (2016) och 

Bailey, Bird, McGrath och Chorney (2015). 

 

Ji et al. (2016) låter föräldrarna i experimentgruppen utöver muntlig 

standardinformation ta del av en applikation, drawMD APP, via en surfplatta dagen före 

barnets operation. Applikationen är ett visuellt och interaktiv utbildningsstöd där 

informationen anpassas till individernas -i detta fallet barnens- förestående ingrepp. Den 

innehåller bilder och text med tillstånds- och operationsspecifik information för att 

hjälpa patienten (i detta fall föräldern) att få förståelse och kunskap. Föräldrarna i 

kontrollgruppen erhåller muntlig standardinformation dagen före operation. Liknande 

upplägg med information till föräldern via en applikation på surfplatta undersöker 

Bailey et al. (2015). Informationen är kortfattad och handlar om vad som förväntas 

hända på operationsavdelningen och hur olika moment går till. Vidare berör den 

förälderns roll och dennes påverkan på barnet avseende egen oro och överförd oro, hur 

oro påverkar barnet och information om hur föräldern kan hjälpa genom att till exempel 

förklara för barnet vad som händer, distrahera det och genom att kontrollera sin egen 

oro. Föräldern får del av denna intervention på barnets operationsdag. Föräldrarna i 

kontrollgruppen erhåller också information via surfplatta men som endast beskriver 

vilka skyddskläder föräldern ska använda på operationssalen och var de skall sitta när 
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de är med där. Båda grupperna erhåller dessutom sedvanlig muntlig förberedande 

information. 

 

Ji et al. (2016) utvärderar föräldrarnas oro före och efter intervention samt postoperativt. 

Barnen oro utvärderas före föräldrarnas intervention och i operationssalen. Dessutom 

värderades förekomsten av postoperativt delirium vid barnets uppvaknande efter 

operation och hur nöjda föräldrarna är med given vård. Före intervention föreligger 

ingen signifikant skillnad i nivå av oro hos föräldrarna men efter interventionen 

föreligger en signifikant lägre oro i experimentgruppen. Avseende typ av oro ses 

postoperativt ingen skillnad mellan grupperna avseende föräldrarnas grundläggande oro, 

den oro som kopplas till en persons karaktärsdrag medan den så kallade 

situationsorsakade oron som beror på aktuellt skeende är signifikant lägre i 

experimentgruppen. Gällande barnens oro föreligger ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna varken före eller efter föräldrarnas intervention. Det finns heller ingen 

skillnad i förekomst av postoperativt delirium mellan barngrupperna. Avseende 

föräldrarnas upplevda nöjdhet med vården finns ett signifikant samband med minskad 

oro i experimentgruppen och ökad nöjdhet över given vård. Bailey et al. (2015) 

utvärderar föräldrarnas oro före och efter intervention och det föreligger ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna vid någon av mätningarna. Däremot ses en 

signifikant ökad upplevd egenförmåga avseende att kunna stötta sitt barn under 

anestesiproceduren hos föräldrarna i experimentgruppen. Det finns ingen signifikant 

skillnad i barnens oro mellan grupperna vid något av mättillfällena fram till 

anestesimaskinduktion. Vidare utvärderas barnets samarbetsförmåga/ följsamhet till 

induktion och signifikant fler barn i experimentgruppen bedöms ha sämre samarbete/ 

följsamhet vid anestesiinduktion än kontrollgruppen. 
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Ji et al. (2012) visar att preoperativ förberedelse med stöd till föräldrarna har god effekt 

på förälderns oro och upplevd nöjdhet med vården och studien Bailey et al. (2015) 

konfirmera detta med att föräldrarna i experimentgruppen upplever en ökad 

egenförmåga avseende att stötta sitt barn men de ser ingen effekt på föräldrarnas oro 

efter intervention. Ingen av interventionerna har dock effekt på barnens preoperativa 

oro, den minskade inte trots att föräldrarna var bättre förberedda och att de själv 

aupplevde sig vara ett bra stöd till barnet. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är gjord för att finna strategier för att lindra oro hos barn som skall 

opereras och är utförd som en systematiskt litteraturstudie enligt Bettany- Saltikov och 

McSherrys (2016) modell för systematiska litteraturstudier. Systematiken i föreliggande 

studie ligger i att ett strukturerat arbetssätt följdes genom alla ingående steg; 

problembeskrivning, syftesformulering, utarbetande av sökstrategi för att finna relevant 

litteratur, relevansgranskning av sökträffarna, samt kvalitetsgranskning av valda studier 

och slutligen sammanställning och presentation av resultatet. Genom att följa dessa steg 

är risken minskad för att slump och godtycklighet påverkar studiens resultat. Varje steg 

är dokumenterat och transparensen gör att studien kan reproduceras vilket ökar studiens 

trovärdighet.  

 

Författarna har tillsammans utarbetat syfte, sökstrategi och utfört sökningarna. Metoden 

PICOT (Bettany- Saltikov & McSerry, 2016; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2017) har använts som hjälp för att systematiskt bryta ner syftet till delar 
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och finna relevanta sökord till dessa delar. Utifrån dessa delar är sökstrategin med 

blocksökningar utarbetad för litteratursökningen. 

De många test sökningarna som utfördes initialt gav de fritext och ämnesord som 

används i existerande vetenskaplig litteratur för att beskriva och indexera preoperativt 

oro, strategier för att lindra samt utfall av experimenten och blev därför de nyckelord 

som användes i föreliggande litteratursökning. Dessa ord var även vanligt 

förekommande i titlar och sammanfattningar. Detta förfarande rekommenderas både av 

Bettany- Saltkov och McSherry (2016) och Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(2017). Anxiety, preoperative anxiety och anticipatory anxiety indexerar artiklar som 

handlar om preoperativ ängslan och oro och förväntad dito. På samma sätt valdes 

preoperative care då denna indexering används för all vård relaterad till den 

preoperativa vården. Anxiety reduction, anxiety prevention; anxiety/ prevention and 

control och treatment outcome valdes för att finna artiklar som beskriver utfallet av 

experimentet. Tillägget av treatment outcome gjorde att studierna inte begränsades till 

de med faktiskt minskad eller förebyggd oro som utfallsmått utan även studier utan 

påvisbar effekt på oro kom med. 

 

Med en "bred” sökning, det vill säga att begränsa antalet ingående delar av PICOTS 

olika block i litteratursöknigens fångas markant fler studier in men det minskar också 

relevansen på träffarna. En så kallat ”smal” sökning med flera a PICOTS ingående 

block ger färre träffar men med bättre precision, det vill säga högre relevans i 

förhållande till det som eftersöks (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2017). I 

föreliggande studie kombinerade författarna tre block i PICOTS blocksökning. Det kan 

ha påverkat antalet inkluderade artiklar i till resultatet då det möjligen hade hittats flera 

studier som möter aktuellt syfte i en ännu bredare sökning, det vill säga med färre 

kombinerade block. Varje enskilt block gjordes däremot brett med sökord både i fritext 
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och ämnesord kombinerade med Booleska operatorn ”OR” vilket gav en bred sökning 

inom varje enskilt block. 

 

Sökning med relevanta termer och indexeringsord skall ske i minst två databaser, det 

gör att risken för systematiska fel minskar och därigenom ökar kvaliteten vilket stärker 

litteraturöversiktens validitet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2017). 

Föreliggande studie har använt sig av tre ämnesspecifika databaser vilket därmed anses 

stärka trovärdigheten avseende sökandet efter existerande forskning på området. Flera 

studier återkom i flera av databaserna. Däremot har inte så kallad grålitteratur -

opublicerad litteratur, avhandlingar, konferenscitat genomsökts. Detta kan anses vara en 

begränsning i aktuell studie då sökande efter grålitteratur skulle kunna finna fler 

relevanta studier för valt syfte. 

 

Den systematiska och strukturerade tillvägagången med utvecklande av sökstategier och 

nogranna databassökningar gör att författarna ändå anser sig ha uppfyllt de högt ställda 

kraven på en systematisk litteratursökning och vilket därmed talar för en god validitet 

och reliabilitet. 

 

Ytterligare begränsningar är gjorda. Tidsperioden valdes att begränsades till sex år för 

att presentera den nyaste forskningen på området vilket ökar resultatets relevans då 

utvecklingen och forskning går framåt, för 10år sedan var t.ex. inte surfplattor och 

smartphones lika vanliga som dem är idag. Genom att begränsa till studier skrivna på 

engelska kan välgjorda studier skrivna på annat språk ha missats (Forsberg & 

Wengström, 2015), men det var inte rimligt inom föreliggande studies ramar att få icke- 

engelskspråkiga artiklar översatta. För att inte misstolka de engelska artiklarna och 

därmed resultatet användes engelska ordlistor via world wide web för att översätta ord 
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vars betydelse inte var känd av författarna. Det går dock inte helt att utesluta risk för 

felöversättnig vilket kan ha påverkat resultatet även om denna risken anses 

förhållandevis liten då flera ordböcker använts. 

 

Urval av studier avseende design gjordes manuellt och begränsning gjordes i att endast 

ta med experimentstudier med experiment och kontrollgrupp. Förfarandet med 

experiment och kontrollgrupp stärker studien genom att möjliggöra jämförelse av den 

strategi som införts och dess påverkan på barnens preoperativa oro (Bettany- Saltikov & 

McSherry, 2016; Forsberg & Wengström, 2015). I föreliggande studie benämndes 14 av 

23 resultatartiklar uttryckligen som Randomized Clinical Trials (RCT), men alla 

inkluderade studier utfördes som experiment studier. Nitton studier randomiserade 

deltagarna till experiment versus kontrollgrupp och de fyra studier som inte gjorde det 

utförde statistiska beräkningar vilka inte kunde påvisa några signifikanta skillnader 

mellan grupperna avseende ålder, kön och typ av ingrepp. Sjutton studier har gjort 

powerberäkningar för att på förhand beräkna storleken på studiegruppen som behövs för 

att kunna uppnå statistisk signifikans, det vill säga för att med rimlig säkerhet kunna 

avgöra att studiens intervention ger effekten som syns i resultatet och att det inte beror 

på slumpen. De sex studier som inte gjort powerberäkningar har minst lika stor 

studiegrupp som de vilka utfört powerberäkningar. Detta talar för att använda dessa 

studier till föreliggande studies resultatdel och att föreliggande studies resultat är 

pålitligt och tillförlitligt. 

 

Då en välgjord RCT är den typ av studie som anses ha högst bevisvärde (Bettany- 

Saltikov & McSherry, 2016; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2017) skulle 

det höja kvalitéten om enbart RCT valdes till resultatartiklar eftersom kvalitéten och 

tillförlitligheten i den systematiska litteraturstudien aldrig kan vara större än kvalitéten 
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på de ingående studierna. Den kvalitetsgranskning författarna utförde i föreliggande 

studie påvisar minst god kvalitét av ingående resultatartiklar varför även de som inte är 

RCT gick med till resultatet. Om bara RCT hade valts hade andra, ändå välgjorda, 

studier fallit bort. En svaghet är att författarnas ovana vid att granska artiklar dock kan 

ha gett ett annat resultat på kvalitetsgranskningen jämfört med om en mer erfaren 

person utfört granskningen.  

Arbetet med relevans och kvalitétsgranskning har gjorts tillsammans för flera artiklar. 

De som granskades av författarna var för sig har sedan diskuterats tillsammans vilket 

förespråkas i Bettany- Saltikov och  McSherry (2016). Ett sätt att ytterligare öka 

trovärdigheten och resultatets tillförlitlighet hade varit att utföra allt arbete i 

granskningens ingående steg tillsammans. Det som väger till studiens fördel är att 

vetenskapliga publikationer som använder sig av peer- review- förfarande varit ett 

inklusionskriterium för ingående artiklar vilket ger en viss säkerhet i att ingående 

studiers kvalitét är godtagbar. 

 

Dataextraktion för resultatsammanställning gjordes systematisk genom att använda en 

utarbetad dataextraktionsmall av Bettany- Saltikov och McSherry (2016) vilket ökar 

validiteten i resultatet. Då ingående studier i resultatdelen är alltför olika avseende 

upplägg av interventionerna, mätinstrument och tidpunkter för utvärderingar av olika 

utfall var det inte möjligt att göra en metaanalys utan resultatet beskrivs i löpande text 

(Bettany- Saltikov & McSherry, 2016; Polit & Beck, 2017). Upplägget av studierna 

avseende när utfallsmätningar utfördes är något författarna kunde beaktat i ett tidigt 

skede och angett som inklusionskriterier för att underlätta jämförelse mellan studierna 

och syntes av resultatet. Här får dock vägas in att föreliggande studie är utförd inom 

ramen för en utbildning där ett av syftena är att tillägna sig kunskap om vetenskaplig 
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metodik, utförandet av litteraturstudien i sig är en lärandeprocess och tillräcklig 

kunskap på område inte fanns hos författarna i det skedet. 

 

Flera olika instrument finns och är använda för bedömning av samma eftersökta 

fenomen, preoperativ oro. Några mätinstrument är återkommande i flera studier, men är 

anpassade efter olika länder både till innehåll och språkligt. Flertalet av instrumenten är 

standardiserade, välkända och både pålitliga och tillförlitliga, både 

observationsinstrumenten och självskattingsformulären. Instrumenten i föreliggande 

studie finns kort beskrivna i bilaga 2. I flertalet studier utförs de olika mätningar för 

samma studiedeltagare av en och samma person, men flera olika bedömare utför 

mätningarna av olika studiedeltagare, vilket kan påverka hur ett beteende tolkas. Detta 

är påtänkt i flera studier. Förutom att använda instrument med dokumenterat god 

validitet och reliabilitet så omtalas i flera metodbeskrivningar att bedömare av 

observationsinstrumenten har fått utbildning i att använda studiernas respektive 

instrument och att ett antal observationer i flera av studierna görs av två oberoende 

personer för att bedöma/ säkerställa interbedömarreliabiliteten, det vill säga att olika 

observatörer kommer fram till överensstämmande resultat (Forsberg & Wengström, 

2015). 

 

De studier som resultatet är baserat på har i grunden samma syfte, att utvärdera effekt av 

strategier för att lindra preoperativ oro hos barn. Däremot skiljer sig studierna åt på flera 

punkter, bland annat avseende hur utfallet oro mäts. Vissa studier utvärderar oro med 

instrument som mäter oro, andra värderar oro som följsamhet till induktion, förekomst 

av postoperativt delirium, smärta eller beteende efter utskrivning. Det är inte orimligt att 

mäta olika utfall då tidigare forskning visat att preoperativ oro har flera manifestationer, 

bland annat högre nivå av smärta, ökad förekomst av postoperativt delirium och 
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postoperativa nytillkomna negativa beteenden (Fortier et al., 2010; Kain, Mayes, 

Caldwell-Andrews, Karas & McClain, 2006; Chieng, Chan, Liam, Klainin- Yobas, 

Wang & He, 2013), fast det hade varit lättare att göra jämförelser om alla studier hade 

samma upplägg avseende instrumnet för att utvärdera effekt av utförd intervention och 

tidpunkter för mätningarna. 

 

 Gällande interventionerna i studierna är de inte standardiserade inom respektive 

kategori. Även om typen av intervention kategoriseras lika så är innehållet, hur och när 

de förmedlas delvis olika. Utfallsmätningarna görs vid olika tillfällen i olika studier, 

vissa före intervention och efter intervention men innan sövning, andra efter 

intervention och efter sövning och någon enstaka studie bara vid ett tillfälle för ett 

instrument, men kombinerar detta med andra mätinstrument vid andra tidpunkter under 

studies gång. Utfallet vid utvärdering av en effekt kan bli olika beroende på när 

interventionen utvärderas, vilket synes självklart med bakgrund av forskning som visar 

att nivå av oro är högst vid induktion för att falla snabbt efter operation (Davidson et al., 

2006; Fortier et al., 2010), även om preoperativ oro kan ha negativa effekter en längre 

tid efter ingreppet (Kain et al., 2006). 

 

Fem studier vilka alla finns i kategorin Information/ utbildning mäter nivå av oro första 

gången efter genomförd intervention före sövning (Al Yateem et al., 2014; Carlsson & 

Henningsson, 2018; Fernandes et al., 2014; Fernandes et al. 2015; Hilly et al. 2015). 

Med detta förfarande går det inte att med säkerhet säkert att säga att interventionen i sig 

har sänkt oron eftersom ingen mätning finns före intervention och nivån av oro inom 

respektive grupp därmed är okänd. Men då studierna utfört statistiska beräkningar och 

inte funnit signifikanta skillnader i grupperna avseende sociodemografiska data och det 

är känt att runt 50% av barn som skall opereras upplever stark preoperativ oro (Kain et 
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al. 1996; Mouras et al., 2016), är sannolikheten liten att alla dessa studier är helt utan 

effekt av interventionen, det vill säga att nivån av oro ej ha rförändrats. Endast studien 

av Carlsson och Heningsson (2018) är utan någon skillnad mellan experiment och 

kontrollgrupp vid utvärdering av interventionen. Dock mäter de bara oron en gång och 

de övriga mäter även postoperativ oro och väger in i sitt utfall av interventionen vilket 

kan påverka resultatet då det är känt att nivån av oro är som högst vid tid för sövning 

(Davidson et al., 2006 och Fortier et al., 2010). 

 

Skillnader i studiernas upplägg upplägg avseende instrument för att utvärdera effekt av 

utförd intervention och tidpunkter för mätningarna gör det svårt att jämföra hur bra 

effekt de olika interventionerna har. Det hade varit lättare att göra skatta effekten mellan 

interventionerna i studierna om alla studier hade samma upplägg. Föreliggande studie 

kan beskriva att en viss intervention har effekt men inte hur den står sig i förhållande till 

övriga interventioner. 

 

Studierna baseras på oro inför dagkirurgiska ingrepp av mindre omfattande karaktär, 

några få studier är utförda på sjukhus där barnet blivit inlagt dagen före operation och 

inga vänder sig mot barn som opereras akut. Dessa förhållanden gäller majoriteten av de 

barn som skall sövas inför en operation enligtr aktuell literatur, de flesta barn som 

opereras är för övrigt friska och cirka 60% av operationerna genomförs dagkirurgiskt 

(Ahlburg, 2015; Nilsson & Sandström, 2016). En akut operation eller operation av ett 

barn med omfattande kronisk sjukdom kan tänkas föra andra aspekter på oro med sig, 

en oro på ett djupare existentiellt plan då operationens utgång och utfallet av resultatet 

inte alltid är självklart positiv. Den oron är mer djupgående och strategier för att lindra 

blir sannolikt blir mer omfattande.  
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Ovanstående resonemang leder till att det är svårt att generalisera resultaten i 

föreliggande litteraturstudie till att gälla alla barn vid alla typer av operationer. Det som 

stärker de enskilda studierna är att majoriteten har använt sig av powerberäkningar vid 

planering av storlek på studiepopulationen för att med en viss säkerhet kunna påvisa 

statistiskt signifikanta effekter av en åtgärd, det vill säga att effekten av åtgärden inte 

beror på slumpen, bortfall är beskrivet och faller inom de gränser som Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (2017) beskriver som godtagbara och statistiska beräkningar 

avseende signifikans och korrelationer är utförda vid analys av resultat för att stärka 

trovärdigheten av resultatet. Det gör att resultaten i studien med rimlig tillförsikt kan 

antas gälla i situationer med liknande kontext, mindre omfattande operationer av i övrigt 

friska barn. 

 

Resultatdiskussion 

 

Denna systematiska litteraturstudie har funnit icke- farmakologiska strategier 

tillhörande tre olika kategorier som användas för att möta barns preoperativa oro. Första 

kategorin är Information/utbildning som förmedlas före ingreppet genom skrivet 

material, studiebesök, användandet av multimedia applikationer eller video. Andra 

kategorin är Distraktion som avleder barnet via underhållande film/ barnprogram, TV/ 

datorspel, genom att barnet har sin favoritleksak med sig, clownbesök och målning. Den 

tredje kategorin är Föräldraförberedelse vilket syftar till att förbereda barnet genom att 

ge stöd och information till föräldern med tanken att ökad kunskap hos denne gör att 

han/hon bättre kan stötta sitt barn. 
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Information/ utbildning 

 

Föreliggande litteraturstudie visar att utbildande information till barn vilken beskriver 

procedurer, vad som kan förväntas ske och hur barnen kan uppleva händelser de möter i 

samband med operation är en effektiv metod för att minska preoperativ oro. Detta 

oavsett format som informationen delges i; skriftlig form, multimediaförmedlad, 

berättad eller med kombinerade metoder. Tidigare forskning av Gordon et al. (2010) 

visar att barn önskar information om hur länge de behöver vara på sjukhuset, hur lång 

tid ingreppet tar, procedurrelaterad information om till exempel anestesi och nålsättning 

och de vill veta om föräldrarna får/ kan vara med. De söker olika förklaringar till det 

som sker och uppmuntran. Detta framkommer även i en studie av Perry et al. (2012) 

som påvisar att barn drar fördelar av att få åldersanpassad förberedelse inför operation 

då det minskar preoperativ oro. Informationens betydelse för patienten beskrivs redan 

1964 i en studie av Egbert et al. (1964) vilken visar att vuxna patienter som är 

kunskapsmässigt väl förberedda och informerade har lägre postoperativ smärta, mår 

fysiskt och prykiskt bättre och tarvar kortare vårdtid postoperativt. Även nyare studier 

visar att preoperativ information kan öka copingförmaågan och minska oro och stress 

(Daltroy, 1998; Scott, 2004). 

Föreliggande litteraturstudie visar att utbildande informationeffektivt  reducerar oro 

oavsett när den presenteras; från dagen före operation (Akca et al., 2015; Ligouri et al., 

2016; Macindo et al., 2015) till strax innan sövning (Al Yateem et al., 2016; Fernandes 

et al., 2014; Fernandes et al., 2015; Yun et al., 2015; ) eller flera dagar i förväg (Chow 

et al., 2017; Tunney et al., 2013; Hilly et al., 2015). Information påvisar god effekt i att 

minska preoperativ oro även när den går tidsmässigt snabbt att genomföra, de 

multimediabaserade interventionerna tog mellan sex och 20 minuter att genomföra, de 

skriftliga/ illustrerade cirka 15- 20 minuter, de kombinerade muntliga/ bildbaserade 
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cirka tio minuter . Hillys et al (2015) workshop tog längst tid med sin en timma långa 

intervention. 

 

Fernandes et al. (2014) påvisar i sin studie ingen skillnad i effekt avseende format som 

informationen levereradas i (video, bok, bräspel), alla sätt var lika bra och de kommer 

dessutom fram till att information har en bättre effekt på att minska preoperativ oro än 

distraktion. En tidigare utförd studie av Campbell, Hosey och McHugh (2005) avseende 

information via tecknad serie eller datorbaserad dito visar på god effekt av information 

oavsett hur den levereras, men ser dessutom en signifikant bättre effekt när den ges via 

dator. Numera är datorer och internet lättillgängligt och de flesta barn av idag är vana 

vid den virtuella miljön. Då utvecklingen gått framåt och multimedia finns i behändiga 

format och dessutom är förhållandevis billiga talar det för att vidareutveckla konceptet 

att ge tillgång information via detta format. Information kan därmed göras lätt 

tillgänglig. 

 

Information/ utbildning förmedlad genom studiebesök/ lekterapi visade däremot inte 

lika genomgående positiv effekt som övriga underkategorier till Information/ utbildning 

avseende minskad preoperativ oro. Det finns inga tydliga samband mellan längden på 

studiebsöket/ lekterapin och inte heller huruvida det skett individuell eller i grupp 

avseende effekt på oro. Innehållet i alla interventioner har varit likartat med utvidgad 

information, titta och känna på utrustning och bekanta sig med miljön på 

operationsavdelningen. I studien av He et al. (2015) var inte barnen fysiskt på 

operationsavdelningen till skillnad från de övriga studierna i denna kategori, de fick 

välja mellan att få interventionen via hembesök eller på en mottagning på sjukhuset, och 

miljön har introducerats via film som ingick interventionen. 
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De två studier som visar på god effekt i minskad preoperativ oro efter studiebesök/ 

lekterapi är utförda Karimi et al. (2014) och Li et al. (2015). Det som skiljer dessa 

studier från de övriga i denna underkategori är att de låter barnen ta del av 

interventionen dagen före planerad operation medan övriga studier har ett spann på en 

till 14 dagar preoperativt. Finsher et al. (2012) ser ingen direkt effekt på oro mellan 

grupperna i sin studie och He et al. (2015) ser en likvärdig sänkning av oro mellan 

kontroll och experimentgrupp men lägre förekomst av nytillkomna negativa beteenden 

postoperativt och båda studierna påvisar att barnen i experimentgrupperna skattar sin 

postoperativa smärta lägre än kontrollgrupperna. Preoperativ oro har tidigare visat sig 

ha samband med postoperativ smärta (Fortier et al., 2010; Kain et al., 2006; Chieng et 

al. 2013). En skillnad som kan påverka avsaknaden av effekt efter intervention i studien 

av Carlsson och Henningsson (2018), med hänsyn till att forskning visar att nivån av 

oro är som högst vid tid för anestesiinduktion (Davidson et al., 2006; Fortier et al., 

2010), är att de mäter oro efter intervention och fram till induktion, medan övriga 

studier mäter före intervention och några efter intervention fram till induktion men sista 

mätning sker i det postoperativa skedet och de mätningarna tas i beaktande när studierna 

menar att respektive intervention är en effektiv metod för att lindra preoperativ oro. 

Även åldern på barnen i studierna av Carlsson och Henningsson (2018) och Fincher et 

al. (2012) skiljer sig något från de övriga studierna i denna kategori då de vänder sig till 

barn från 3 års ålder upp till 12 år och de övriga studierna har ett åldersspann på barnen 

mellan fem och 12 år. Harris et al. (2013) och Ahmed, Farrel, Parrish och Karla (2011) 

påtalar vikten av åldersanpassad information där yngre barn behöver informationen 

tidsmässigt närmre inpå operationen både avseende att komma ihåg information och då 

yngre barn har sämre tidsuppfattnig än äldre barn som lättare ser samband mellan given 

information och aktuellt ingrepp. 
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Även om informativa studiebesök/ lekterapi inte synes ge en lika överygande effekt på 

minskning av oro i föreliggande litteraturstudie har interventionen positiv effekt för 

barnen ur andra avseende (postoperativ smärta och beteende) och anses gynnsam för 

barnen enligt författarna till föreliggande studie. Detta stöds av tidigare forskning som 

påvisar god effekt avseende minskad oro efter förberedande lekterapi/ studiebesök (Al- 

Sagarat, Al- oran, Obeidat, Hamlan, Adhla & Moxham, 2017). Det som talar mot denna 

typ av intervention är att den är med resurskrävande, både personal och lokalmässigt 

och därmed ekonomiskt dyrare. Det kan också kräva en större insats av föräldrarna om 

studiebesöket tidsmässigt inte sammanfaller med inskrivning för operation då resor och 

ytterligare tid för möten måste passas. En tydlig fördel med denna typ av intervention är 

dock det personliga mötet och möjlighet att få svar på frågor som finns och inte 

besvaras i skrift/ multimedia- information. 

 

Distraktion 

 

Distraktion i syfte att avleda barnet vid tid för sövnig och därmed minska oron är 

effektivt enligt denna litteraturstudie. Fyra studier undersöker effekten av film/ video/ 

barnprogram (Kerimoglu et al., 2013; Kim et al., 2015;, Mifflin et al., 2012; Lee et al., 

2012) medan Aytekin et al. (2016) undersöker effekten av distraktion via valfritt media 

(film, bok, musik, datorspel) och Dionigi et al. (2017) använder distraktion genom en 

clown som besöker barnet och låter det måla fritt/ färglägga bilder. Aytekin et al. (2016) 

och Dionigi et al. (2017) ger interventionen till experimentgrupperna innan barnen körs 

in till operationssalen och övriga studier låter barnen i experimentgrupperna ta del av 

distraktionen under själva sövningen. Den lugnande effekten kvarstår i även när 

distraktionen avslutas före färd till operationssalen. 
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Lägre nivå av oro genom att titta på film i experimentgruppen är också tydlig i studien 

av Kermigolu et al. (2013) som ger premedicinering med Midazolam till de två 

jämförelsegrupperna, där nivån av oro i gruppen med enbart filmdistraktion via 

videoglasögon är lägre i samband med separation från föräldern innan barnet åker in på 

operationssalen jämfört med Midazolam och Midazolam plus videoglasögongruppen. 

Samma resultat syns i studien av Kim al. (2015) där barnen som enbart tittar på film 

uppvisar en signifikant lägre oro jämfört med grupperna med film plus förälder eller 

enbart förälder närvarande vid både entré till operationssalen och anestesiinduktionen. 

Studien av Lee et al. (2015) visar en lägre nivå av oro hos barnen i gruppen med leksak 

i förberedelserummet jämfört med videogruppen och gruppen utan någon distraktion, 

men vid denna mätning hade inte videogruppen börjat titta på film ännu. Under 

anestesiinduktion var däremot film mer effektivt som distraktion jämfört med leksak 

eller ingen distraktion. Även Mifflin et al. (2012) visade god effekt av filmvisning under 

induktion. 

 

Distraktion genom TV- spel eller film före eller under sövning som metod att minska 

preoperativ har tidigare visat sig effektiv, till och med mer effektivt än lugnande 

premedicinering (Patel et al., 2006) och föräldranärvaro under sövningen (Manyande et 

al., 2015; Patel et al., 2006). Idag finns det spel som vänder sig till barn från låga åldrar 

vilket gör det möjlgt att använda TV/ datorspel i praktiken och olika former av film/ 

barnprogram är lättitllgängliga via internet och kan enkelt visas via surfplattor/ 

mobiltelefoner. Även innen på operationssalen kan denna metod erbjudas barnet. En 

lugnare situation runt sövning ger även anestesisjuksköterskan lättare abetsförhållanden 

och därmed mindre risk för att fel oavsiktligt begås. 
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Föräldraförberedelse 

 

Tanken att välinformerade föräldrar är bättre förberedda och rustade att stötta sina sina 

barn och därmed minskar barnets preoperativa oro visar inte förväntad effekt i studierna 

av Bailey et al. (2015) eller Ji et al. (2016) som ger studiens intervention till föräldrarna 

i experimentgrupperna. Informationen i båda studierna förmedlas via en applikation. 

Appen i studien av Ji et al. (2012) ger en individualiserad information då innehållet 

anpassas till individens tillstånd och operation medan videoapplikationen i studien av 

Bailey et al. (2015) är av mer allmän operationsförberedande karaktär och upplyser om 

hur föräldern oro kan överföras på barnet och hur negativt barnet påverkas av oro.För 

båda studierna ses ingen effekt på barnens preoperativa oro i experimentgrupperna 

jämfört med kontrollgrupperna. Detta stämmer väl överenss med tidigare forskning som 

inte visar att föräldranärvaro är effektivt för att minska barnens oro vid sövningen 

(Banchs & Lerman, 2014; Manyande et al., 2015; Wright et al., 2010) men detta 

motsägs delvis av Kain et al. (2006) som funnit att lugna föräldrar som närvarar vid sitt 

oroliga barns sövning ger en minskning i barnets oro jämfört med oroliga barn som inte 

har en förälder närvarande vars oro inte sjunker. Samma studie ser dock också ett 

samband mellan hög oro hos föräldrarna och överföring av oron till barnet. Föräldrar 

vill vara med sitt barn vid dennes sövning, de känner att deras närvaro är positiv för 

barnet (Wright, Stewart, Finley & Buffett- Jerrott, 2007). I Sverige är det vanligt att 

föräldrar närvarar vid barns sövning. Egna erfarenheter säger att föräldranärvaro sällan 

ifrågasätts även om föräldern förefaller vara orolig även om det kan påverkar barnets 

oro negativt och något av en utmaning som anestesisjuksköterskorna måste förhålla sig 

till. En av utmaningarna kan vara att under tiden barnet sövs både kunna fokusera på 

barnet för att uppnå medicinsk säkerhet och ge bästa möjliga vård enligt aktuell kunskap 
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på området och samtidig ta hand om och stötta en orolig förälder som kan påverka 

barnet negativt. 

 

Enligt Manyande et al. (2015) är effekten av icke- farmakologiska strategier för att 

minska preoperativ oro svåra att undersöka; förväntningar på vården och barns 

reaktioner varierar stort i olika länder och kulturer runtom världen och även inom 

länder. Påverkan av kultur och etnicitet föreligger inom områden som uppmärksamhet, 

följsamhet, koncentration, känslokontroll och därmed barnets beteen och känslouttryck i 

olika situationer (LeCuyer & Zhang, 2014). Författarna i föreliggande studie menar att 

fast området anses svårt att undersöka och komma till generelal svar om får det inte 

hindra arbetet med att finna och vidareutveckla strategier som syftar till att lindra 

preoperativ oro hos barn. Barn är mer mottagliga för preoperativ stress och oro på grund 

av deras lägre mognad- och utvecklingsnivå och informationen skall anpassas efter 

barnets förmåga att förstå (Perry, Hooper & Masiongale, 2012). Det finns stöd för detta 

i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) vilken säger att vård av god kvalitét 

skall bedrivas på lika villkor för hela befolkningen och det omfattar även vården till 

barn. Det ingår även i arbetet som anestesisjuksköterska med inriktning 

anestesisjukvård att arbeta preventivt och planera postoperativ vård och återhämtning 

och att planera omvårdnaden med pedagogiska och stöttande insatser för patienter med 

ökat omvårdnadsbehov (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Det skulle också vara att frångå 

sjuksköterskeprofessionens yrkesetiska kod att inte arbeta för barnets bästa då det bland 

annat åligger den legitimerade sjuksköterskan att upprätthålla yrkeskompetensen genom 

kontinuerligt lärande, att  utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, 

och tillse att patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information 

på ett kulturellt anpassat sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Att minska barnets oro innan en operation hjälper inte bara henne/ honom vid den 

aktuella operationen med bättre välbefinnande, mindre smärta och lättare postoperativ 

återhämtning. Det kan även ge en fördel genom att om barnet är mindre oroligt vid inför 

operationen kan han/ hon behöva mindre mängd lugnande läkemedel och 

anestesiläkemedel innan och under sövningen och mindre mängd potenta 

smärtstimulerande läkemedel postoperativt. Detta kan i sin tur ge en positiv vinst ur 

samhällsekonomiskt perspektiv då behovet av övervakning av vitala funktioner inte blir 

lika omfattande före och efter ingreppet vilket kan minska behovet av personal och öka 

det möjliga antalet operationer då flödet inte stoppas av platsbrist på den postoperativa 

övervakningsenheten. Kostnaden för postoperativ övervakning av barn enligt en pris 

och produkt katalog från Landstinget i Uppsala län (2017) är mellan 18 och 35 kr per 

minut. Viktigast är dock att minskad oro har positiva effekter för barnet självt, även på 

längre sikt eftersom barn som är mindre oroliga har kan uppleva vården/ ingreppet 

mindre skrämmande och det kan förebygga rädsla för framtida besök i sjukvården. 

 

De flesta barnen som besöker sjukvården förknippar sjukhus med ett lidande, det är 

inget barnet väljer själv och något de inte kan påverka i någon större omfattning. Vid 

elektiva mindre omfattande operationern kan dessutom barnet vara fysiskt välmående 

när de skall opereras vilket gör att det kan vara svårt att förstå behovet av operation till 

skillnad från akuta oprationer som sker då sjukdomslidandet är uppenbart och pågående. 

Lidande är något naturligt hos varje människa och något unikt, barnet formar själv sitt 

lidande beroende på vad barnet tidigare har genom gått barnets lidandet är därför unikt 

för varje enskilt barn. Anestesisjuksköterskan behöver låta barnet hitta sitt eget uttryck 

för att berätta om sitt specifika lidande. Om barnet får anpassad information om det 

preoperativa förloppet får barnet möjlighet att bearbeta händelseförloppet innan 
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anestesiinduktionen. Barnet får på så vis också möjlighet att uttrycka sitt lidande. Barn 

som upplever lidande är i behov av kärlekshandlingar. Hos varje människa som lider 

finns en liten skymt av hopp soch denna kan framkallas genom skratt och lek (Eriksson, 

2001). Kärlek kan visas genom lek och barn som får leka i sjukhusmiljöer eller kommer 

i kontakt med den medicinska utrustningen på ett lekfullt vis kan uppleva en lindring av 

lidandet. Avledande handlingar under anestesiinduktion minskar också barnets lidande 

då de får del av något roligare och därmed inte fokuserar enbart på det jobbiga som 

händer runtomkring och med dem. Även information kan presenteras ”lekfullt”, genom 

sagor och spel. I anestesisjuksköterskans profession ingår det att ansvara för barnet 

genom att vara närvarande, lyhörd samt att vara öppen för barnets behov. Det krävs att 

sjuksköterskan inte enbart fokuserar på sina praktiska arbetsuppgifter utan även 

fokuserar på det vårdande mötet med barnen och håller sig uppdaterad om hur man på 

ett bra sätt framkallar lek och kärlek i vårdandet. 

Slutsats 

 

Oro hos barn i samband med operation och anestesi kan innebära en stor utmaning för 

anestesipersonal och den medföljande föräldern. Oron hos barnen kan innebära ett stort 

vårdlidande för barnen. Lugnande läkemedel är förenat med risk för respiratoriska 

komplikationer och förlängd postoperativ återhämtningstid vilket förlänger vårdtiden 

vilket medför ökade ekonomiska konsekvenser. En stark preoperativ oro påverka barnet 

även efter ingreppet  i form av ökad smärta, risk för postoperativt delirium 

humörsvängningar och  sömnsvårigheter även veckor efter en operation och det kan 

även göra framtida besök i sjukvården skrämmande för barnet. Det finns olika icke- 

farmakologiska metoder som anestesisjuksköterskorna kan förespråka och använda sig 

av för att minska barns preoperativa oro. Olika åldrar på barnen medför att olika 
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metoder är mer gångbara beroende på barnet utvecklingsnivå och mognad, det är också 

viktigt att anestesisjuksköterskorna tar hänsyn till barnets ålder och mognad när 

information ges till barnen. I föreliggande studie är resultatet att distraktion under 

anestesiproceduren och preoperativt förmedlad åldersanpassad information är effektiv 

metoder för at lindra preoperativ oro. 

 

Förslag på framtida forskning är att jämföra effekten av muntlig information med 

information via elektroniska media då människan i dagens samhälle är alltmer 

uppkopplad vilket även gäller yngre barn. Information via multimedia är lätt tillgänglig 

och kan både spara tid i en pressad vårdorganisation och barnet med familj kan ta till sig 

information på tid som passar dem.  
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skulle tonsillektomeras 

eller adenoidektomeras. 

 

Randomisering till:  

Kontrollgrupp n=40 

Experimentgrupp n=40 

 

Bortfall: ej redovisat. 

 

Child Drawing: 

Hospital; CD:H 

 

The Hospital 

Fears Rating 

Scale; HFRS 

(self- reporting 

scale). 

 

Mätning före 

intervention och 

innan operation. 

 

SPSS, version 

11,0 

Ingen skillnad i oro 

mellan grupperna före 

intervention.  

 

Båda instrumenten 

påvisar en minskad 

nivå av oro mellan 

mätningarna i båda 

grupperna, men 

statistiskt signifikant 

endast i 

experimentgruppen. 

 

Minskning av oro är 

större hon flickor, 

signifikant skillnad. 

 

Minskning av oro är 

signifikant framför allt 

i åldersgruppen 7 år. 
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2 

Iran 

 

Japan Journal of 

Nursing 

Science, 2014, 

11(1), 10-15. 

Effectiveness of 

orientation tour on 

children's anxiety 

before elective 

surgeries. 

Att undersöka effekten 

av studiebesök på 

operationsavdelningen 

avseende barns oro före 

elektiv kirurgi. 

RCT 

 

70 barn, 5-11 år. 

Inklusionskriterier: alla 

barn vilka inte hade 

någon 

utvecklingsstörning, 

fysiskt nedsättning, 

behov av större kirurgi, 

Child Drawing 

Hospital: CD:H.  

Mätning före 

intervention och 

första 

postoperativa 

dagen. 

CD:H: Ingen skillnad i 

oro mellan grupperna 

före intervention.  

 

Medelvärdet av oron 

minskade hos barnen 

som fått en 
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III 

 

Karimi, R., 

Fadaiy, Z., 

Nikbakht, 

Nasrabadi., 

Godarzi, Z. & 

Mehran, A. 

sjukhusinläggning eller 

kirurgi under de 

föregående 18 

månaderna eller behov av 

inläggning mer än ett 

dygn före aktuell 

operation. 

 

Randomisering till: 

Kontrollgrupp n=35 

Experimentgrupp n=35 

 

Bortfall: inget. 

 

Vitalparametrar, 

VP. Mätning före 

intervention och 

direkt efter 

intervention. 

 

SPSS version11,5 

orienterande tur på 

operationsavdelningen

. 

 

Nivån av oro ökade 

mellan mätningarna i 

kontrollgruppen. 

 

VP: Andningsfrekvens 

och blodtryck 

signifikant minskat 

efter intervention men 

ingen signifikant 

skillnad 

på hjärtfrekvens och 

temperatur efter 

intervention och inga 

signifikanta skillnader 

mellan grupperna. 

3 

Kina 

 

Patient Education 

and Counseling, 

2016, 99(2), 265-

270. 

 

Ji, L., Zhang, X., 

Fan, H., Han, M., 

Yang, H., Tang, 

L., Shao, Y., Lan, 

Y. & Li, D. 

drawMD APP-aided 

preoperative anesthesia 

education reduce 

parents anxiety and 

improve satisfaction. 

Att undersöka om 

utbildning före anestesi 

genom 

utbildningsverktyget 

drawMD APP till 

föräldrarna minskar 

preoperativ oro hos både 

barn och föräldrar och 

förbättrar barnens 

återhämtning efter 

kirurgi.  

RCT 

 

108 barn, 4-12 år som 

skulle genomgå 

tonsillektomi eller 

strabsimuskirurgi 

(skelningsoperation). 

 

Föräldrarna 

randomiserade till: 

Kontrollgrupp n=54 

Experimentgrupp n=54  

Bortfall under studien 

pga ofullständing data: 

Kontrollgrupp n=3 

Föräldrarnas oro 

självskattad med 

Amsterdam Pre- 

operative Anxiety 

and Information 

Scale: APAIS. 

Mätt före 

intervention (T0) 

och direkt efter 

intervention (T1). 

Föräldrarnas oro 

mätt med State- 

Trate Anxiety 

Utgångsvärden utan 

signifikanta skillnader 

(T0). 

 

Signifikant minskad 

oro hos föräldrarna i 

experimentgruppen 

efter intervention (T1) 

jämfört med 

kontrollgruppen mätt 

med APAIS. 

 

STAI ”state” 
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IV 

 Experimentgrupp n=3 Inventory: STAI 

Mätt 6-24 tim 

postoperativt 

(T4).  

 

Barns oro bedömt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Score: 

mYPAS. Mätt 

vid T0 och i 

operationssalen 

(T2). 

 

Förekomst av 

postoperativt 

delirium mätt 

med 

observationsinstr

umentet Pediatric 

Anesthesia 

Emergence 

Delirium: PAED. 

Mätt inom 15 

minuter efter 

barnet återfått 

medvetandet 

(T3). 

 

Föräldrarnas 

nöjdhet mätt med 

Patient 

signifikant lägre i 

experimengruppen. 

STAI ”trate” ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

mYPAS utan 

signifikant skillnad 

mellan grupperna vare 

sig vid T0 eller T2. 

 

PAED påvisade 

jämförbar förekomst 

mellan grupperna. 

Signifikant fler fall av 

delirium hos dem som 

hade tonsillektomerats 

oavsett 

grupptillhörighet. 

 

Ingen koppling funnen 

mellan föräldrars 

preoperativa oro och 

barnens preoperativa 

oro. 

 

Signifikant samband 

mellan föräldrarnas 

minskade oro och 

ökad belåtenhet i 

experimentgruppen. 

 



  
 

V 

Satisfaction with 

Preoperative 

Anesthetic Care 

questionnare: 

PSPACq. Mätt 

vid T4. 

 

SPSS for 

Windows 16,0 

4 

Portugal 

 

Health Education 

Research, 2014; 

29(6): 1058-1076 

 

Fernandes, S. C., 

Arriaga, P. & 

Esteves, F. 

 

Providing preoperative 

information for children 

undergoing surgery: a 

randomized study 

testing different types 

of educational material 

to reduce children’s 

preoperative worries 

Att utvärdera effekten av 

utbildnings/ 

informationsmaterial 

levererat via tre olika 

format; brädspel, video 

eller bok, avseende 

påverkan på preoperativ 

oro. 

RCT 125 barn, 8-12år 

planerade för mindre 

omfattande dagkirurgi.  

 

Randomiserade till:  

Experimengruppt n= 45 

Jämförelsegruppp n= 45 

Kontroll n= 35  

 

Bortfall: inget. 

Barnens oro mätt 

med Child 

Surgery Worries 

(CSWQ) efter 

intervention. 

 

Barn i 

experimentgruppen 

hade signifikant lägre 

nivå av preoperativ 

oro än barn i både 

jämförelse- och 

kontrollgrupp. 

 

Ingen signifikant 

skillnad i effekt på oro 

inom 

experimentgruppen 

oavsett vilket format 

utbildningsmaterialet 

visades i. 

 

Ingen statistisk 

signifikant skillnad i 

nivå av oro mellan 

jämförelse och 

kontrollgrupp. 
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5 

Förenade 

Play distraction versus 

pharmacological 

Att jämföra  effekten av 

att lyssna på en berättelse 

RCT 

 

168 barn 3- 8 år, i ASA- 

klass I-II vilka skulle 

Barnens oro mätt 

med modified 

Nivån av oro i kontroll 

vs experimentgrupp 
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VI 

Arabemiraten och 

Jordanien 

 

Child: Care, 

Health and 

Development, 

2016, 42(4), 572-

581.  

 

Al‐Yateem, N., 

Brenner, M., 

Shorrab, A. A. & 

Docherty, C. 

treatment to reduce 

anxiety levels in 

children undergoing 

day surgery: A 

randomized controlled 

non‐inferiority trial. 

”Adam goes to surgery” 

samt  titta på och 

färlägga målarbilder 

kopplade till sagan som 

lugnande intervention 

jämfört med traditionell 

farmakologisk 

premedicinering. 

 

opereras elekivt 

dagkiruriskt. 

 

Randomiserade till: 

Kontroll n=84  

Experiment n=84  

 

Bortfall: inget 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS.  

 

Barnens oro mätt 

med State- Trait 

Anxiety 

Inventory for 

Children: STAIC 

mätt 

postoperativt.  

 

 

SPSS version 19 

 

under 

anestesiproceduren var 

likvärdig, mätt med 

mYPAS. Det vill säga 

lekdistraktionens 

effekt är icke 

underlägsen 

farmakologisk 

anxiolytika, men heller 

inte överlägsen 

farmakologisk 

anxiolytika. 

 

STAIC: medelvärdet 

för oron mellan 

grupperna utan 

signifikant skillnad. 

 

 

6 

Kanada 

 

Journal of 

Developmental 

and Behavioral 

Pediatrics, 2017, 

38(6), 409-416. 

 

Chow, C. H. T., 

Van Lieshout, R. 

J., Schmidt, L. A. 

& Buckley, N. 

Tablet-based 

intervention for 

reducing children's 

preoperative anxiety: A 

pilot study. 

 

Att undersöka vilken 

effekt information via 

applikationen Story 

Telling Medicine har på 

preoperativ oro. 

Pilotstu

die 

40 barn 7-13 år, vilka 

skulle genomgå elektiv 

dagkirurgi. 

 

Randomiserade till: 

Kontroll n=20 

Experiment n=20 

 

Bortfall under studiens 

gång: 

Kontroll n=5 

Experiment n=6 

 

Children’s 

Perioperative 

Multidimensional 

Anxiety Scale: 

CPMAS.  

Mätt vid 

preoperativt 

besök (T1), i 

sänghallen precis 

före kirurgi (T2) 

och 30 dagar 

postoperativt 

(T3). 

Sociodemografiska 

data utan signifikant 

skillnad mellan 

grupperna.  

 

Förelåg en statistiskt 

signifikant skillnad 

mellan grupperna i 

medelvärdesförändrin

g av CPMAS från T1 

till T3. 

Minskningen av oro 

mellan T1 och T3 var 
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VII 

större i 

experimentgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

7 

Italien 

 

JAMA Pediatrics, 

2016, 170(8), 

:e160533 

 

Liguori, S., 

Stacchini, M., 

Ciofi, D., Olivini, 

N., Bisogni, S. & 

Festini, F. 

Effectiveness of an App 

for reducing 

Preoperative Anxiety in 

Children. A randomized 

Clinical Trial 

Att utvärdera effekten av 

en applikation som ger 

preoperativ information 

på ett underhållande sätt 

via en interaktiv 

orienteringsrunda ledd av 

clowner. 

RCT 40 barn 6-11 år, vilka 

skall genomgå elektiv 

kirurgi.  

 

Randomiserade till: 

Kontrollgrupp n=20 

Expermimengrupp n=20 

 

Bortfall: inget. 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt 

dagen före 

operation före 

intervention och 

på 

operationsdagen 

vid tid för att 

köras in till 

operation. 

Ingen signifikant 

skilland i oro mellan 

grupperna vid första 

mätningen innan 

intervention. 

 

Signifikant ökad oro i 

kontrollgruppen vid 

mätningen vid tid för 

transport till operation 

och nivån av oro i 

experimentgruppen 

var lägre jämfört med 

utgångsvärdet. 
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8 

Kanada 

 

Anesthesia & 

Analgesia, 2015, 

121(4):1001-1010 

 

Bailey, K. M., 

Bird, S. J., 

McGrath, P.J. & 

Chorney, J.E. 

 

Preparing Parents to Be 

Present for Their 

Child's Anesthesia 

Induction: A 

Randomized Controlled 

Trial. 

Att jämföra effektiviteten 

av visa en kortfattad 

applikation till 

föräldrarna vilken 

innehåller information 

om vad som händer på 

operationssalen, 

förälderns roll och 

dennes påverkan på 

barnet jämfört med en 

applikation med 

standardinformation, dvs 

beskriver vilka 

RTC, 

singel- 

blind 

104 barn 2-10 år, vilka 

skulle genomgå 

dagkirurgi. 

 

Föräldrarna 

randomiserade till: 

Kontroll n=52 

Experiment n=52 

 

Bortfall under studien: 

Kontroll n=3 

Experiment n=8 

Föräldrars oro 

självskattad med 

State- Traite 

Anxiety 

Inventory: STAI. 

Mätt före 

intervention och 

efter barnets 

induktion. 

 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Ingen signifikant 

skillnad i föräldrarnas 

oro mellan experiment 

och kontrollgruppen 

vid någon av 

mätningarna. 

 

Däremot upplevde 

föräldrarna i 

experimentgruppen  

bättre egenförmåga 

avseende sin 

föräldraroll under 
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VIII 

skyddskläder de skall 

använda och var de skall 

sitta när de är med barnet 

under induktion avseende  

påverkan på barnets och 

förälderns preoperativa 

oro. 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt på 

preoperativt på 

operationsdagen 

vid 4 tillfällen 

fram till 

induktion. 

 

Barnets 

samarbete vid 

induktion mätt 

med Induction 

Compliance 

Checklist: ICC. 

barnets induktion. 

 

Ingen signifikant 

skillnad i barnens oro 

fanns mellan 

grupperna vid de olika 

tidpunkterna. 

Interventionen till 

föräldrarna minskade 

inte  barnens 

preoperativa oro  

jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Signifikant fler barn i 

experimentgruppen 

uppvisade dåligt 

samarbete under 

induktion jämfört med 

kontrollgruppen mätt 

med ICC. 

9 

Sydkorea 

 

Anesthesia & 

Analgesia, 2015, 

121(3):778-784 

 

Kim, H., Jung, S. 

M., Yu, H. & 

Park, S. J. 

 

Video Distraction and 

Parental Presence for 

the Management of 

Preoperative Anxiety 

and Postoperative 

Behavioral Disturbance 

in Children: A 

Randomized Controlled 

Trial 

Att undersöka vilken 

effekt videodistraktion 

har på barns preoperativa 

oro och om den är 

oberoende av föräldrars 

samtidiga närvaro samt 

om en kombination av 

båda interventionerna är 

mer effektiv än 

interventionerna var för 

sig. 

RCT 117 barn 2-7 år, i ASA- 

klass I eller II vilka 

skulle genomgå mindre 

omfattande elektiv 

kirurgi under generell 

anestesi. 

 

Randomisering till 

studiegrupp: 

Video n=39 

Förälder n=39 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt i 

sänghallen före 

operation (T0), 

vid entré till 

operationssalen 

(T1) och under 

induktion (T2). 

Sociodemografiska 

data utan signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna. 

 

T0 mYPAS utan 

signifikant skillnad. 

 

Signifikant skillnad 

efter intervention 

mellan grupperna, 
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IX 

Video+ förälder n=39 

 

Bortfall under studien: 

Video n=5 

Förälder n=6 

Video+ förälder n=2 

 

Barnets 

samarbete vid 

induktion mätt 

med Induction 

Compliance 

Checklist: ICC. 

 

Postoperativt 

delirium mätt 

med Pediatric 

Anesthesia 

Emergence 

Delirium 

(PAED). Mätt 3 

ggr de första 30 

minutrarna på 

postoperation. 

 

Beteende efter 

utskrivning mätt 

med Post- 

Hospitaliazion 

Behaviour 

Questionnare: 

PHQB. Mätt dag 

1 och 14 

postoperativt. 

 

framföralt 

videogruppen som 

visade signifikant 

lägre nivå av oro både 

vid T2 och T3. 

 

Andelen barn som 

ökade i oro mellan T0 

och T1 var större i 

gruppen Förälder än i 

gruppen Video. 

 

Följsamhet under 

induktion (ICC) 

skiljde sig signifikant 

mellan grupperna, 

Videogruppen var mer 

följsam än de andra 

två grupperna. 

 

Alla tre 

interventionerna hade 

likartad effekt på den 

preoperativa oron, den 

övergripande 

ändringen i oros- nivå 

från sänghall till 

induktion skiljde sig 

inte åt även om Video- 

gruppen uppvisade 

lägre nivåer av oro 

jämfört med de andra 



  
 

X 

två grupperna vid 

entré till operationssal 

och under induktion. 

 

PAED visade 

jämförbara värden 

utan signifikant 

skillnad mellan 

grupperna och hade 

inget samband med 

oros- nivåerna.  

 

Antalet barn som 

utvecklade negativa 

beteenden under de 

första postoperativa 

veckorna var utan 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

10 

Turkiet 

 

Revista 

Associacão 

Médica 

Brasileira, 2015, 

61(2),121-125 

 

Akca, S. O., 

Gozen, D. & 

Akpinar, Y.Y. 

The effects of pre-op 

trainning on the anxiety 

levels of children in 

Corum/Turkey. 

Att undersöka effekten 

av preoperativ 

audiovisuell utbildning 

på preoperativ oro hos 

barn som ska genomgå 

bråckplastiker. 

Kvasi- 

experi

mentell 

100 barn, 7-12 år vilka 

skullegenomgå 

bråckplastik. 

 

Icke slumpmässig 

fördelning till:  

Kontrollgrupp n=50 

Experimentgrupp n=50 

 

Bortfall: inget. 

Barnens oro mätt 

med State- Trait 

Anxiety 

Inventory for 

Children: STAI-

C. Mätt före 

intervention och 

postoperativt. 

 

Sociodemografiska 

data utan signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna. 

 

Mätning av oro före 

intervention påvisar 

något högre nivå av 

oro i 

experimentgruppen vs 

kontrollgruppen, men 

ingen statistisk 

signifikant skillnad. 
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XI 

 

Postoperativt 

signifikant lägre nivå 

av situationsbetingad 

(state) oro inom 

experimentgruppen 

jämfört med före 

intervention. Ingen 

signifikant skillnad 

inom kontrollgruppen. 

 

Postoperativt 

signifikant lägre nivå 

av oro i 

experimentgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

11 

Frankrike 

 

Paediatric 

Anaesthesia, 

2015, 25(10):990-

998. 

 

Hilly, J., Hörlin, 

A. L., Kinderf, J., 

Ghez, C., 

Menrath, S., 

Delivet, H., 

Brasher, C., 

Nivoche, Y. & 

Preoperative 

preparation workshop 

reduces postoperative 

maladaptive behavior in 

children. 

Att undersöka effekten 

på preoperativ oro och 

postoperativt oönskat 

beteende (postoperative 

maladaptive behavior: 

POMB) genom att införa 

en förberedande grupp-

workshop. 

Prospek

tiv 

kohorts

tudie, 

singelbl

ind 

56 barn, 3-18 år, i ASA-

klass I-II. 

 

Fördelade till: 

Kontrollgrupp n=28 

Experimentgrupp n=28 

 

Borftall under studien: 

Kontrollgrupp n=2 

Experimentgrupp  n=1 

 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt 

före induktion.  

 

Postoperativt 

delirium mätt 

med Pediatric 

Anesthesia 

Emergence 

Delirium 

(PAED). Mätt 15 

min efter 

mYPAS signifikant 

lägre i 

experimentgruppen 

före induktion. 

 

PAED: Förekomst av 

postoperativt delirium 

utan signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

 

PHQB påvisar 

signifikant lägre 

förekomst av POMB i 

experimentgruppen. 
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XII 

Dahmani, S. ankomst till 

postop. 

 

Beteende efter 

utskrivning 

(POMB) mätt 

med Post- 

Hospitaliazion 

Behaviour 

Questionnare: 

PHBQ. Mätt dag 

7 postoperativt, 

föräldrarna svarat 

på frågor via 

telefon. 

 

 

12 

Singapore 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 2015, 

71(5), 1032-1043. 

 

He, H-G., Zhu, 

L., Chan, S. W-

C., Liam, J. L. 

W., Li, H. C. W., 

Ko, S. S., 

Klainin-Yobas, P. 

& Wang, W. 

 

Therapeutic play 

intervention on 

children's perioperative 

anxiety, negative 

emotional manifestation 

and postoperative pain: 

a randomized controlled 

trial. 

Att undersöka om 

individuell lekterapi kan 

minska perioperativ oro, 

negativ känslomässig 

yttringar  och 

postoperativ smärta hos 

barn  som skall genomgå 

elektiv, inneliggande 

kirurgi. 

RCT 106 barn, 6-14 år vilka 

skulle genomgå elektiv 

inneliggande operation.  

 

Randomiserade till: 

Kontrollgrupp, n=53 

Experimentgrupp n=53 

 

Bortfall under studiens 

gång: 

Kontrollgrupp n=5 

Experimentgrupp n=6 

Barnens 

perioperativa oro 

mätt med State 

Anxiety Scale for 

Children: SAS-C. 

Mätt vid besöket 

för den 

preoperativa 

bedömningen, 

före intervention, 

på 

operationsdagen 

(ca 1 h före 

kirurgi) och ca 24 

h postoperativt. 

Barnens 

känslouttryck 

Sociodemografiska 

data utan signifikant 

skillnad mellan 

grupperna.  

 

Barnen i 

experimentgruppen 

uppvisade lägre nivå 

av state anxiety 

(situationsorsakad oro) 

än barnen i 

kontrollgruppen, 

framför allt 24 timmar 

postoperativt, även om 

det inte fanns någon 

signifikant skillnad 

mellan grupperna vid 
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XIII 

under 

anestesiinduktion 

mättes med 

observationsskala

n Children’s 

Emotional 

Manifestation 

Scale: CEMS. 

Mätt i sänghallen 

före 

anestesiinduktion. 

Barnens smärta 

självskattad med 

Numeric Rating 

Scale: NRS. Mätt 

ca 24 h 

postoperativt. 

 

Dataanalys 

IBM SPSS 

Statistics for 

Windows Version 

21.0  

de olika 

mättidpunkterna. 

 

Barn i 

experimentgruppen 

uppvisade färre 

negativa 

känsloyttringar -

signifikant skillnad- 

före anestesiinduktion 

och hade signifikant 

lägre skattad 

(maximal) smärta 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

13 

Kina 

 

Hong Kong 

Medical Journal. 

2014, 20(7), 36-9 

 

Li, W. H., Chan, 

Effect of therapeutic 

play on pre- and post-

operative anxiety and 

emotional responses in 

Hong Kong Chinese 

children: a randomized 

controlled trial.  

 

Att undersöka effekten 

av lekterapi i grupp som 

metod för att förbereda 

barn och minska oro 

inför elektiv kirurgi. 

RCT, 

ITT- 

design 

108 barn, 7-12 år, vilka 

remitterade för elektiv 

kirurgi. 

 

Randomiserades till: 

Kontrollgrupp n=57 

Experimentgrupp n=51 

 

Barnens oro mätt 

med kinesiska 

versionen av 

State Anxiety 

Scale for 

Children: SAS-C. 

Mätt preoperativt 

före och efter 

Sociodemografiska 

data utan signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna. 

 

SAS-C: Barnen i 

experimentgruppen 

hade lägre 
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XIV 

S. S., Wong, E 

M., Kwok, M.C. 

& Lee, I. T. 

 

Bortfall under studiens 

gång: 

n=9  

intervention samt 

postoperativt. 

 

Barnens 

känslouttryck  

under 

anestesiinduktion 

mättes med 

Children’s 

Emotional 

Manifestation 

Scale: CEMS. 

situationsorsakad oro 

än kontrollgruppen, 

effektstorlek moderat. 

 

CEMS: Barn i 

experimentgruppen 

uppvisade  signifikant 

lägre andel  negativa 

känslouttryck under 

anestesiinduktion, 

effektstorlek: stor. 

 

14 

Sverige 

 

Journal of 

Pediatric 

Nursing, 2018, 

38: e24-e29.   

 

Carlsson, R. N. 

E., & 

Henningsson, R. 

N. 

 

Visiting the operating 

theatre before surgery 

did not reduce the 

anxiety in children and 

their attendant parent. 

Att undersöka om ett 

preoperativt studiebesök 

på operationsavdelningen 

minskar barns oro på 

operationsdagen. 

 

RCT 62 barn, 3-12 år vilka 

skulle genomgå mindre 

dagkirurgiska ÖNH- 

ingrepp. 

 

Randomiserade till: 

Kontrollgrupp n=31 

Experimentgrupp n=31 

 

Bortfall under studien: 

Kontrollgrupp n=1 

Experimentgrupp n=4 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Prepoerative 

Anxiety Scale: 

mYPAS, svenska 

versionen. Mätt 

vid tre tillfällen 

före sövning: T0: 

väntrum/sänghall; 

T1: efter entré till 

op-sal och T2: 

vid start av 

anestesiinduktion. 

SPSS version 

24,0 

Ingen signifikant 

sociodemografisk 

skillnad mellan 

grupperna. 

 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna avseende 

mYPAS mätt vid T0. 

 

Från T0 till T2 en 

signifikant ökning av 

oro i 

experimentgruppen: 

P=<0.01. 

Från T0 till T2 en 

signifikant ökning av 

oro i kontrollgruppen: 

P=<0.05. 
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XV 

Vid tid för induktion 

(T2) förelåg ingen 

signifikant skillnad i 

mYPAS- värden 

mellan grupperna. 

Experimentgruppen 

hade däremot högre 

värden i mYPAS 

vilket visar på högre 

oro generellt. 

15 

USA 

 

Anesthesia & 

Analgesia, 2013, 

117(6),1373-1379 

 

Kerimoglu, B., 

Neuman, A., 

Paul, J., Stefanov, 

D. G. & Twersky, 

R. 

Anesthesia induction 

using video glasses as a 

distraction tool for the 

management of 

preoperative anxiety in 

children. 

Att undersöka distraktion 

med film via 

videoglasögon versus 

Midazolam avseende 

effekt på preoperativ oro. 

RCT, 

prospek

tiv 

96 barn, 4-9 år, vilka 

skulle opereras elektivt 

dagkirurgiskt under 

generell anestesi. 

 

Randomiserade till:  

Videoglasögon (VG) 

n=32 

Midazolam (M) n=32 

Videoglasögon och 

Midazolam (VG+M) 

n=32 

 

Bortfall: 

n=6. Beskrivet varför 

men inte i vilka grupper 

modified Yale 

Prepoerative 

Anxiety Scale: 

mYPAS för 

skattning av oro. 

Mätt före 

intervention (T1), 

under transport 

till operationssal 

(T2) och under 

induktion (T3). 

Primärt avsågs 

effekten mellan  

 

T1 till T3 som 

viktigast utfall då 

T2 sammanföll 

med att föräldern 

lämnade barnet 

(standard på 

enheten att 

föräldern 

Utgångsvärdet för oro 

(T1) skiljde sig inte 

signifikant åt mellan 

grupperna. 

 

Vid transport till 

operationssalen (T2) 

skiljde sig nivån av 

oro signifikant mellan 

grupperna. Lägst nivå 

av oro förelåg i 

gruppen VG. 

 

Ingen signgifikant 

ökning av oro mellan 

T1 och T2 i någon av 

grupperna. 

 

Det primärt avsedda 

utfallet, förändring 

mellan T1 och T3 

påvisade en signifikant 
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XVI 

lämnade barnet 

då). 

 

 

Dataanalys med 

SAS 9.2 

ökning av oro inom 

grupperna  M och 

VG+M. Dock sågs 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

16 

Kanada 

 

Anesthesia & 

Analgesia, 2012, 

115(5), 1162-

1167. 

 

Mifflin, K. A., 

Hackmann, T. & 

Chorney, J. M. 

Streamed video clips to 

reduce anxiety in 

children during inhaled 

induction of anesthesia 

Att undersöka om 

videodistraktion är en 

effektiv metod att minska 

preoperativ oro vid 

anestesiinduktion med 

inhalationsanestesi vid 

elektiv kirurgi. 

RCT 91 barn, 2-10 år, ASA-

klass I-II vilka skulle 

opereras elektivt 

dagkirurgiskt och 

anesteseras medelst 

inhalation 

 

Randomiserade till: 

Kontrollgrupp n=47 

Experimentgrupp n=44 

 

Bortfall under studien: 

Kontrollgrupp n=0 

Experimentgrupp n=2 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt 

före intervention 

och under 

induktion. 

Ingen signifikant 

skillnad i oro uppmätt 

före intervention.  

 

Signifikant lägre 

uppmätt oro vid 

anestesiinduktion hos 

barn i 

experimentgruppen 

jämfört med 

kontrolgruppen. 

 

Barn i kontrollgruppen 

uppvisade en 

signifikant större 

ökning av uppmätt oro 

mellan de två 

mätningarna (sänghall 

och induktion). 

35/36 

17 

Sydkorea 

 

Anesthesia & 

Analgesia, 2012, 

115(5):1168-1173 

 

Cartoon distraction 

alleviates anxiety in 

children during 

induction of anesthesia 

Att undersöka effekten 

på preoperativ oro av 

distraktion genom att att 

titta på tecknad film 

alternativt ha med sin 

favoritleksak under 

anestesiinduktion jämfört 

RCT, 

prospek

tiv 

130 barn, 3-7 år, ASA- 

klass I-II vilka skulle 

genomgå elekiv kirurgi i 

generell anestesi. 

 

Randomiserade till: 

Kontrollgrupp n=44 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt 

kvällen före 

operationen och 

Sociodemografiska 

data utan signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna. 

 

Ingen signifikant 

skillnad i oro mellan 
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XVII 

Lee, J., Lee, J., 

Lim, H., Son, J. 

S., Lee, J. R., 

Kim, D. C. & Ko, 

S. 

med inget av 

ovanstående.  

Leksak: n=44 

Tecknad film n=42 

 

Bortfall under studien: 

Kontrollgrupp n=0 

Leksak n=4 

Tecknad film n=0 

på 

operationsdagen i 

förberedelserum

met före 

operation och vid 

tid för induktion. 

 

de tre grupperna  mätt 

med mYPAS kvällen 

före operation (före 

intervention). 

 

I förberedelserummet 

var mYPAS 

signifikant lägre i 

gruppen Leksak 

jämfört med de två 

andra grupperna.  

 

Vid anestesiinduktion 

var mYPAS 

signifikant lägre i 

gruppen Tecknad film 

jämfört med de två 

andra grupperna.  

Gruppen Leksak 

skattades ha näst lägst 

nivå av oro och 

Kontrollgruppen högst 

vid induktion. 

18 

Italien 

 

Journal of 

Clinical Nursing, 

2017, 26(5/6): 

632-640.  

 

Dionigi, A., & 

A combined 

intervention of art 

therapy and clown 

visits to reduce 

preoperative anxiety in 

children. 

Att undersöka effekten 

av en kombinerad 

intervention med att måla 

fritt/ färglägga och 

clownbesök avseende 

preoperativ oro. 

Observ

ationsst

udie 

78 barn, 3-11 år, vilka 

skulle och genomgå 

generell anestesi inför 

hud eller ÖNH- kriurgi. 

 

Randomiserade till: 

Kontrollgrupp n=41 

Experimenrgrupp n=37 

 

Barnens oro mätt 

med mYPAS . 

Mätt före 

intervention/ 

medicingivning 

och efter 

intervention när 

föräldern 

lämnade barnet 

Utgångsmätning utan 

signifikanta skilnader 

mellan grupperna.   

 

Vid andra mätningen 

uppvisade 

experimentgrupppen 

en signifikant 

minskning av mYPAS 

35/36 



  
 

XVIII 

Gremigni, P. Bortfall: inget. vid  entré till 

operationssalen. 

inom gruppen och 

kontrollgruppen en 

ökning i mYPAS 

jämfört med första 

mätningen.  

 

Barnen i 

experimentgruppen 

hade en signifikant 

lägre nivå av oro i 

samband med 

separation från 

föräldern vid 

induktion jämfört med 

kontrollgruppen. 

19 

Australien 

 

Journal of 

Clinical Nursing. 

2012, 21(7-

8):946-955 

 

Fincher, W., 

Shaw, J. & 

Ramelet, A. S. 

 

The effectiveness of a 

standardized 

preoperative 

preparation in reducing 

child and parent 

anxiety: a single-blind 

randomised controlled 

trial. 

 

Att utvärdera effekten på 

preoperativa oro, 

postoperativ smärta och 

beteendeförändringar 

efter en strukurerad 

förberedelse med 

individuella studiebesök 

inför operation. 

RCT 73 barn, 3-12 år, vilka 

skulle genomgå 

okomplicerade/ mindre 

omfattande elektiva 

operationer under 

generell anestesi. 

 

Randomiserade till:  

Kontrollgrupp n=36 

Experimentgrupp n=37 

Bortfall under studien: 

Kontrollgrupp n=4 

Experimentgrupp n=2 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt 

vid 

preanestesibesök, 

vid inskrivning 

på dagen för 

operation, i 

sänghallen före 

operation, vid 

entré till 

förberedleserum

met, vid 

anestesiinduktion, 

när de vaknade på 

Sociodemografiskt 

inga skillnader mellan 

grupperna. 

Övergripande 

uppvisade barnen 

signifikant sjunkande 

oro från första till sista 

mätningen i mYPAS, 

och  ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna fanns i 

nivån av oro vid någon 

av mätpunkterna. 

 

Det förelåg en 

signifikant lägre 

maximal nivå av 
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XIX 

uppvaket, vid 

ankomst till 

vårdavdelning 

och 24 timmar 

samt 14 dagar 

postoperativt. 

 

Barnens smärta 

mätt med Faces, 

Legs, Activities, 

Cry & 

Consolability: 

FLACC hos barn 

yngre än 5 år och 

med Faces Pain 

Scale- Revised: 

FPS-R hos barn 

från 5 års ålder. 

Mätt när barnet 

vaknade på 

uppvaket, när de 

kom till 

vårdavdelning 

och 24 timmar 

postoperativt. 

Beteende 

beteende mätt 

med  Post- 

Hospitaliazion 

Behaviour 

Questionnare: 

PHQB. Mätt dag  

smärta hos barnen i 

experimentgruppen. 

 

PHQB påvisade ingen 

signifikant skillnad i 

barnens postoperativa 

beteende mellan 

grupperna. 



  
 

XX 

14 postoperativt. 

 

Dataanalys med 

STATA 11. 

20 

Portugal 

 

Health 

Commuication, 

2015, 

30(12),1190-1200 

 

Fernandes, S., 

Arriaga, P. & 

Esteves, F. 

Using an Educational 

Multimedia Application 

to Prepare Children for 

Outpatient Surgeries 

Att undersöka effekten 

som en interaktiv 

multimedia- applikation 

”An Adventure at the 

Hospital” har på 

preoperativ oro hos barn 

som skall genomgå 

dagkirurgi. 

Experi

mentstu

die 

90 barn, 8-12 år, som 

skulle genomgå en 

mindre dagkirurgisk 

operation.  

 

Randomiserade till: 

Experimentgrupp 

Multimedia- app n=30 

Jämförelsegrupp 

Underhållande TV-spel 

n=30 

Kontrollgrupp n=30 

 

Bortfall: inget. 

Barns 

preoperativa oro 

bedömd med 

Child Surgery 

Worries 

Questionnaire: 

CSWQ. Mätt 

efter intervention. 

Barn i 

experimengruppen 

rapporterade lägre 

nivåer av oro 

angående 

sjukhusbesöket, 

medicinska 

procedurer, sjukdom 

och dess negativa 

konsekvenser jämfört 

med de övriga 

grupperna. 

 

Jämförelsegruppen 

Underhållande TV-

spel hade signifikant 

lägre nivå av oro 

angående sjukdom och 

dess negativa 

konsekvenser jämfört 

med kontrollgruppen.  

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

jämförelsegrupp 

Underhållande TV-

spel och 

Kontrollgrupp 

avseende oro 
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angående 

sjukhusvistelsen och 

medicinska 

procedurer. 

21 

Turkiet 

 

Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing, 2016; 

31(1): 56-62. 

 

Aytekin, A., 

Doru, Ö. & 

Kucukoglu, S. 

 

The effects of 

distraction on 

preoperative anxiety 

level in children. 

Att undersöka effekten 

på preoperativ oro av 

distraktion via datorspel, 

tecknad film, musik eller 

bok. 

Prospek

tiv, 

experi

mentell 

design  

83 barn, 10- 16 år i ASA- 

klass I-II. 

 

Randomiserade till  

Kontrollgrupp n=43 

Experimentgrupp n=40 

 

Bortfall: inget. 

Barns oro mätt en 

gång med STAI-

C efter 

intervention ca 20 

minuter före 

anestesiinduktion. 

 

Beteendet vid 

separatipon från 

föräldern vid 

entré till 

operationssalen 

mätt med en 3-

gradig 

observationsskala

. 

 

SPSS for 

Windows, 

version 

18.0 

Barn i 

experimentgruppen  

hade signifikant lägre 

nivå av oro mätt med 

STAIC och signifikant 

lugnare separation från 

föräldern jämfört med 

kontrollgruppen. 
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22 

Sydkorea 

 

Journal of 

Pediatric 

Nursing, 2015, 

30(6): e89-e99.  

Effects of a Clown–

Nurse Educational 

Intervention on the 

Reduction of 

Postoperative Anxiety 

and Pain Among 

Preschool Children and 

Studien undersökte 

effekten av information/ 

utbildning via bildspel 

förmedlat av en 

sjuksköterska utklädd till 

clown. 

Kvasi-

experi

mentell  

50 barn, 3-6år, som 

skulle opereras för 

skelning. 

 

Fördelade till: 

Kontrollgrupp n=30 

Experimentgrupp n=30 

Barnens oro mätt 

med mYPAS före 

intervention och 

två timmar efter 

operation. 

 

Puls och 

mYPAS och puls- 

blodtryck utan 

signifikanta skillnader 

före intervention. 

 

Efter intervention 

signifikant lägre 
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XXII 

 

Yun, O. B., Kim, 

S-J. & Jung, D. 

 

Their Accompanying 

Parents in South Korea 

 

Bortfall under studien: 

Kontrollgrupp n=3 

Expeimentgrupp n=7 

blodtryck mätt 

vid samma 

tillfällen. 

 

Postoperativ 

smärta 

självskattad med 

FPS-R. 

 

 

SPSS-versionen 

21,0 

 

mYPAS och systoliskt 

blodtryck i 

experimentgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen men 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna avseende 

diastoliskt blodtryck 

och puls. 

 

Barnen i 

experimentgruppen 

skattade den 

postoperativ smärtan 

signifikant lägre än 

kontrollgruppen. 

23 

Filippinerna 

 

AORN Journal, 

2015; 102(1): 

62e1-e10 

 

Macindo, J. R B., 

Macabuag, K. R., 

Macadangdang, 

C. M. P., 

Macaranas, 

Margaux V. S., 

Macarilay, M. J., 

Jem T., 

3-D Storybook: Effects 

on surgical knowledge 

and anxiety among 

four- to six years old 

surgical patients. 

Att bedöma effektiviteten 

av en informativ 

3-D sagobok med syftet 

att öka kunskapen om 

ingreppet och minska den 

preoperativa oron hos 4-

6- åringar som skall 

opereras. 

Kvasi-

experi

mentell  

20 barn, 4-6 år som skall 

opereras elektivt. 

 

Randomiserade till: 

Experimentgrupp n=12 

Kontrollgrupp n=8 

 

Bortfall: inget. 

Barnens oro mätt 

med modified 

Yale Preoperative 

Anxiety Scale: 

mYPAS. Mätt 

före intervention 

och efter 

intervention. 

Instrument 

utarbetat inom 

ramen av studien 

för att bedöma 

barnets försåelse/ 

kunskap om det 

kirurgiska 

Före intervention 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna avseende 

något av instrumenten. 

 

Efter intervention 

signifikant lägre oro 

mätt med mYPAS och 

ökad kunskap om det 

kirurgiska ingreppet 

hos barnen i 

experimentgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 
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XXIII 

 

 

Madrinan, N. N. 

M. & Villarama, 

R. S. 

 

ingreppet, mätt 

före och efter 

intervention. 

 

SPSS version 20 
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Bilaga 2 

Mätinstrument 

 
Modified Yale preoperative Anxiety scal,e mYPAS  

Ett observationsinstrument för utvärdering av beteendet hos barn I samband med anestesi/ 

operation. Består av 22 punkter under fem kategorier; aktivitet, verbala uttryck, 

känslomässiga uttryck, grad av upprördhet och hur barnet använder sig av föräldern. 

Poängsätts och högre poäng indikerar högre oro. Undersökningar visa att instrumente har hög 

validitet och reliabilitet. Är översatt och anpassat till flera språk. 

 (Kain et al., 1997).  

 

State- Trait Anxiety Inventory, STAI 

Frågeformulär som mäter oro på två områden och kan utföras oberoende av varandra, Trait 

och State. Trate handlar om oro kopplad till en persons karaktär -personlighetsdrag, hur oro 

upplevs och benämns TAI. State beskriver situationsorsakad oro, det vill säga den känsla 

persoenn har ”hä och nu” angående en specifik händelse och benämns SAI. Varje del består av 

22 frågor som svaras på med poängsättning.  Högre poäng indikerar högre oro. Anses ha hög 

validitet. Översatt och anpassat till flera språk. Finns i en version för barn State- Trait Anxiety 

Inventory for Children, STAI och denna även vidareutvecklad i en kortform; State Anxiety for 

Children; SAS-C . Om inte barnet kan läsa själv läses frågorna upp för barnet som svarar 

(Spielberger, C. D., Gorush, R. L., Vagg, P. R. & Jacobs, G. A., 1983). 

 

Child Drawing Hospital, CD-H 

Barns teckning av “en person på sjukhuset” analyseras och poängsätts i tre steg, ju högre 

poäng ju mer oro. Barnets generella oro bedöms utifrån den tecknade personens placering i 

bilden, längden på figuren och dess ansiktsuttryck. Tecken på hög oro bedöms och poängsätts 

utfrån skuggningar eller uteslutande av kroppsdelar och sist görs en helhetsbedömning av 

bilden. Manualen för bedöming tar hänsyn till barnets ålder och utvecklingsfaktorer. 

Instrumentet har visat god interbedömarreabilitet och validitet (Clathworthy, Simon & 

Tiedeman, 1999). 

 

Hospital Fears Rating Scale, HFRS 

Självskattningsinstrument för bedöming av oro relaterad till sjukhusinläggning för kirurgi 

(situationsorsakad oro). Formuläret innehåller 16 påståenden om rädsla relaterad till sjukhus 

och medicinska procedurer och nio frågor om generell rädsla. Poängsätts och högre poäng 

indikerar större oro. Till hjälp för yngre barn finns bilder som representerar poängskalan. 

Reliabilitet och validitet har bekräftats (Melamed & Siegel, 1975). 

 

The Child Surgery Worries Questionnaire, CSQW 

Självskattningsinstrument som värderar barnets peroperativa oro angående ingreppet, 

sjukhusinläggnig och medicinska procedurer med hjälp av  23 områden som poängsätts. 

Högre poäng inikerar större oro. Instrumente har visat reliabiltet och validitet (Quiles, 

Ortigosa, Méndez, Fransisco & Pedroche, 1999). 

 

Induction Compliance Checklist, ICC 

En observationsskala som bedömer barnets följsamhet till anestesiinduktionen genom ja- nej- 

svar som genererar poäng avseende tio beteenden under induktion. Lägre poäng indikerar 

bättre följsamhet (Kain, Mayes, Wang, Caramico & Hofstadter, 1998). 
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The Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale, PAED 

Ett observationsinstrumnet där barnets beteende bedöms och poängsätts på fem områden. 

Höga poäng indikerar postoperativt delirium. Bedömningsinstrumentet har god validitet och 

reliabilitet (Sikich & Lerman, 2004). 

 

Childrens Perioperative Multidimesnional Anxiety Scale, CPMAS 

Självskattningsinstrument för barns oro relaterad till kirurgi. Fem områden som barnet 

besvarar med hjälp av en visuell analog skala där hög oro skattas med högre poäng. 

Instrumentet har hög inre överensstämmelse och reabilitet (Chow, Van Lieshout, Buckley & 

Schmidt, 2016).  

 

Children’s Emotional manifestation Scale, CEMS 

Ett observationsinstrument som mäter barnets känslouttryck inför/ vid påfrestande medicinska 

procedurer och kirurgi. Beteenden inom fem kategorier klassificeras och poängsätts efter en 

mall. Höga poäng inom kategorerierna  indikerar mer negativt uttryck av observerat beteende. 

Instrumentet visar god reliabilitet och validitet (Li & Lopez, 2005). 

 

Post Hospital Behaviour Questionnaire, PHBQ 

Bedömer beteende kopplat till oro hos barnet genom 27 påståenden i sex kategorier. Svaren 

poängsätts och höga poäng indikerar förekomst av negativa beteenden (Vernon, Jerome, 

Shulman & Foley, 1966). 

 

Patient Satisfaction with Preoperative Anesthetic Care questionnaire, PSPACq 

Ett instrument utvecklat för patienter  tillhörande den kinsesiska kulturen som bedömer 

patientens upplevda nöjdhet av vården i samband med generell eller regional anestesi. 

Frågeformuläret uppvisar god validitet och reliabilitet (Mui, Chang, Cheng, Lee, Ng, Tsao & 

Hwang, 2011). 

 

Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale, APAIS 

En självskattningsskala i sex punkter som mäter nivå av oro och behov av information 

specifikt för anestesi och kirurgiprocedurer. Högre poäng indikerar större oro respektive ökat 

behov / önskan om information. Instrumentet har god validitet och reliabilitet (Miller, 

Wysocki, Cassady, Cancel& Izenberg, 1999). 

 

Face, Legs, Activity, Cry and Consolability, FLACC 

Observationsinstrument som bedömer fem olika smärtbeteenden hos barn som poängsätts. 

Högre poäng antyder mer smärta. Använd till barn som inte har ett utvecklat språk. 

Instrumentet har god validitet och reliabilitet (Merkel, Voepel- Lewis, Shayevitz, & Malviya, 

1997). 

 

Faces Pain Scale- Revised, FPS-R 

Självskattningsinstrument för bedömning av smärtintensitet genom bilder på ansiktsuttryck 

som poängsätts. Kan användaas av barn från cirka fyra års ålder. Instrumentn har god validitet 

och reliabilitet (Hicks, von Baeyer, Spafford, von Korlaas & Goodenough, 2001). 

 

Numeric Rating Scale, NRS  

Självskattnigsskala som använder skalan 0- 10 eller 0-100 där 0 är obefintlig och 10/ 100 är 

värsta tänkbara smärta. Benämns även NRS-11/101 då spannet är 11 eller 101 siffror. Kan 

användas verbalt och kräver inte fysiska mätstickor/ papper/ rittavlor. Har bevisat god 
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reliabilitet och validitet hos barn från 8 års ålder och uppåt (von Bayer, Spagrud, McCormick, 

Choo, Neville & Connely, 2009). 
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