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Abstrakt 

Bakgrund: Att använda rätt preoperativ information till rätt patient är av yttersta 

vikt för att patienten ska känna delaktighet i sin egen vård. Vid operation av barn är 

det dessutom viktigt att informationen nås ut och förstås av både barnet och dess 

föräldrar. Syfte: Syfte med denna studie var att undersöka hur föräldrar till de barn 

som opereras under narkos tycker att den preoperativa informationen i form av ett 

bildstöd fungerar och om det är skillnad mellan yngre och äldre barn. Metod: 

Studien hade en kvantitativ ansats där en enkät delades ut till föräldrar vars barn 

opererats under narkos. Data samlades in under sex veckor. Urvalet var alla 

föräldrar (en per barn) till barn i ålder 1-10år. De familjer som var i behov av tolk 

exkluderades från studien. Enkätsvaren har analyserats i statistikprogrammet SPSS 

och redovisas både som tabeller och text. Den öppna frågan har analyserats genom 

innehållanalys. Resultat: Föräldrarna ansåg att deras barn förstått och blivit hjälpta 

av bildstödet. Även de själva ansåg att de haft nytta av det. Det skapade trygghet 

och delaktighet. De äldre barnen förstod informationen bättre än de yngre barnen. 

Slutsats: Att använda sig av ett bildstöd, som både skickas hem och som sedan 

används under operationsdagen skapar trygghet och delaktighet hos föräldrar och 

barn. 

Nyckelord 

Barn, Preoperativ information, Operation, Föräldrar. 

Tack 

Stort tack till alla medarbetare på den dagkirurgiska avdelning där studien utförts.  

  



 

 

Abstract 

Background: Using the right preoperative information for the right patient is of the 

utmost importance for the patient to feel involved in their own care. In the operation 

of children, it is also important that the information is reached and understood by 

both the child and its parents. Purpose: The purpose of this study was to investigate 

how parents of the children who are operated under anesthesia find that the 

preoperative information in the form of an picture sheet works and if there is a 

difference between younger and older children. Method: The study has a 

quantitative approach where a questionnaire was distributed to parents whose 

children have undergone anesthesia for a period of six weeks. The selection was all 

parents (one per child) to children aged 1-10 years. The families in need of an 

interpreter were excluded from the study. The questionnaires responses have been 

analyzed in the statistics program SPSS and are reported both as tables and text. The 

open question has been analyzed through content analysis. Result: The parents felt 

that their children understood and were helped by the picture sheet. Even they 

themselves felt that they had benefited from it. It created security and participation. 

The older children understood the information better than the younger children. 

Conclusion: Using a picture sheet, which where sent both home and then used 

during the day, creates security and participation among parents and children. 
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1 Inledning 

 

År 2017 utfördes 90 800 operationer i dagkirurgisk vård i Östergötland. Bland dessa 

var 5364 barn upp till 14 år (Socialstyrelsen, u.å). På en dagkirurgisk avdelning är 

patientflödet stort. Det innebär att det är av högsta vikt att patienter är 

välinformerade och känner att de är delaktiga i vården för att dagsprogrammet ska 

kunna hållas. När barn inte förstår den preoperativa informationen vet de inte vad 

som ska hända och då blir de oroliga och stressade. Detta påverkar i sin tur barnens 

föräldrar. I den dagliga verksamheten på en dagkirurgisk operationsavdelning i 

Östergötland infördes 2014 ett bildstöd (se bilaga 1) för att underlätta för barn som 

ska sövas inför operation. Det är framarbetat för att barnet ska få lättillgänglig 

information genom bilder som visar händelseförloppet. I samband med att detta 

system infördes observerade personalen att antal premedicineringar, det vill säga 

lugnande medicin, minskade och barnen tycktes vara mer välinformerade samt 

deltog mer aktivt i det preoperativa arbetet. Därför var det av intresse att undersöka 

hur föräldrar har uppfattat användandet av bildstöd i samband med deras barns 

kirurgiska ingrepp och om det var någon skillnad mellan yngre och äldre barn. 

2 Bakgrund 

2.1 Dagkirurgi 

Det finns stora fördelar att opereras dagkirurgiskt både för patienten och för 

sjukvården. Ett väl inarbetat flöde ökar antalet utförda operationer, att patienterna 

går hem samma dag innebär att det inte behövs personal nattetid vilket ger 

ekonomiska besparingar och sparar personalresurser. För patientens del minskar 

risken att få vårdrelaterade infektioner eftersom tiden på sjukhus är begränsad. 

Dessutom kan det kännas tryggare för patienten att vistas i sitt hem istället för i en 

främmande miljö på sjukhuset (Castoro et al., 2007).   

 

2.2 Operationssjuksköterskan roll i det preoperativa arbetet 

I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår det att informera och 

undervisa patienter och deras anhöriga och att stödja dem för att de ska kunna bli 

delaktiga i sin vård. Detta gäller även patienter som inte själva kan uttrycka sin 

önskan om information (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Operationssjuksköterskan har som uppgift att stärka 

patientens självförtroende, att se patienten som en människa och hjälpa dem i den 
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främmande miljön som en operationsavdelning innebär (Kelvered, Öhlén, & 

Åkesdotter Gustavsson, 2011).  

När det gäller vård av barn, ska barnet såväl som dess vårdnadshavare ges korrekt 

information. Den ska vara anpassad för patientens ålder och mognadsgrad och andra 

personliga förutsättningar. Det är vårdgivarens skyldighet att se till att personalen 

har de verktyg som krävs för att ge individanpassad information (Socialstyrelsen 

2015a).  Sedan 1989 följer Sverige FN´s barnkonvention om de mänskliga 

rättigheter som barn har. De kan beskrivas i form av fyra grundstenar:   

Alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet, alla barn har rätt till liv och 

rätt att utvecklas i sen egen takt och utifrån sina egna förutsättningar, alla 

barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (Unicef, 1989). 

 

2.3 Trygghet och oro 

När vårdpersonal kontinuerligt beskriver vad som ska hända och på rätt sätt för just 

den patienten skapar det lugn och trygghet hos patienten. Det är ofta osäkerheten i 

vad som ska ske som leder till oro. Genom att uppmuntra till delaktighet och 

berömma vid den kan patienternas självkänsla växa (Enqvist, 2013). 

Maslows behovstrappa från 1943 är en teori där människans behov listas i form av 

en pyramid. Där behoven måste vara uppfyllda längst ner i pyramiden för att 

människan ska kunna klättra uppåt mot självförverkligande. När de mest 

grundläggande behoven av till exempel mat och sömn är tillfredställda kommer 

behovet av trygghet. Människan har ett stort behov av att känna sig trygg i sin 

omgivning, att inte känna sig oroliga eller i fara. Först när trygghetsbehovet är 

uppfyllt kan hen interagera med andra människor (Jerlang, 2008). 

Att bli opererad är ofta något som ett barn och dess familj uppfattar som oroande. 

Hur barnet reagerar beror på många saker till exempel tidigare erfarenheter, deras 

ålder, vilken information de fått och i vilken form och av hur deras föräldrar 

reagerar på situationen. För att barnet ska hantera sin oro använder det sig av olika 

strategier. Det mindre barnet (under två år) förmedlar sin oro ofta genom skrik och 

gråt. När barnet kommit upp i treårs ålder kan det ta initiativ till att ställa frågor om 

vad som ska hända. Mellan tre och sex år är det relativt lätt att avleda ett barn till 

exempel genom lek. Vid sju till tolv år söker barnet mer aktivt information, de vill 

gärna visa vad de vet och vad de känner. Att vara självständig börjar bli viktigt 

(Tamm, 2001).                        

Ett barns oro när det kommer till sjukhus kan visa sig som att de inte vill ha 

ögonkontakt med personalen, de vill inte delta i samtal/undersökning, gömmer sig 

bakom sina föräldrar. Ibland lämnade de till och med rummet innan undersökningen 
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var klar (Anderzén Carlsson, Sorlie, Gustavsson, Olsson, & Kihlgren, 2008).  En 

stor oro hos barn mellan sex till nio år som skulle genomgå en dagkirurgisk 

operation var att de inte visste vad som skulle hända, de kände att de inte hade 

någon kontroll på situationen. Detta skapade förutom oro även stress. Barnet 

försökte återfå kontroll över sin situation genom att ställa frågor till personalen 

(Wennström, Hallberg, & Bergh, 2008). Vid information med endast text är det 

svårt för vårdpersonal att beskriva vad som väntar. Även föräldrar har svårt att 

förbereda sitt barn på vad som ska hända. Vid användandet av bildstöd upplevde 

personal att både föräldrar och barn blev mer trygga och mer förberedda (Johansson 

& Wikholm, 2014). 

 

2.4 Preoperativ information till barn och deras föräldrar 

En äldre studie från 1999 har beskrivit att föräldrar till barn som skulle opereras i 

narkos saknade bra preoperativ information, de önskade förutom den muntliga 

informationen från läkaren även skriftlig information om narkosen och 

uppvaknandet. För att föräldrarna skulle känna sig trygga och på så sätt kunna stötta 

sina barn var de tvungna att vara välinformerade och veta vad som väntade i varje 

steg i vårdprocessen (Nilsson, 1999). Senare har det visat sig att föräldrar anser att 

de fått för mycket information inför en operation, vilket i förlängningen också 

skapade stress och oro hos barnet. Föräldrarna betonade även vikten av att få saklig 

information så att det inte blev förvirrande för barnet (Finnström, Käck, & 

Söderhamn, 2011). Barn förstår ofta mer än vad de kan förmedla själva. Genom att 

ge information som kan upplevas via fler sinnen skapas en större möjlighet för ett 

barn att förstå den. Tillexempel att både samtala, visa bilder och att barnet får känna 

på bilderna (Tveiten, 2000). 

 

2.4.1 Preoperativ information  

För att minska stress och oro hos barn som ska genomgå en operation, är det viktigt 

att de har tillgång till rätt preoperativ information, oavsett i vilken form det ges, till 

exempel muntligt, skriftligt eller via en film (Fernades, Arriaga, & Esteves, 2014). 

Det föräldrar och äldre barn, över tio år, saknade var information om den 

postoperativa vården. De önskade få den i skriftlig form, gärna en vecka innan det 

planerade ingreppet. De var däremot nöjda med den preoperativa informationen 

(Bougusaite, Razlevice, Lukosiene, & Macas, 2018). Flera studier har också visat att 

om barn får anpassad information som de förstår ökar chanserna för att de ska delta 

i det preoperativa samtalet och samarbeta vid sövning och vara delaktig i sin vård. 

Yngre barn efterfrågar information om hur det ser ut på operationsavdelningen och 

vad som ska hända. Övergripande information som är anpassad efter barnets 

förståelseförmåga krävs för att få barnet att delta i sin vård. Det har visat sig att 
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desto mer nervös inför sövning/operation barn är desto mer preoperativ information 

vill de ha (Copanitsanou & Valkeapää, 2013; Fortier et al., 2009; Lin et al., 2018,). 

Att använda sig av bilder som information gör det lätt för barnet att förstå, vilket 

minskar barnets nervositet inför operation. Det gör också att barnet samarbetar 

bättre preoperativt (Kassaai et al., 2016; Rikshandboken, u.å). Att få informationen 

hemskickad en vecka innan operationsdagen gör att barnen hinner förbereda sig 

mentalt inför operationen dessutom är det ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Även 

föräldrar är positivt inställda och tycker att det är ett användbart sätt att tillge 

information (Kassai et al., 2016). Barn vill veta vad som ska hända på 

operationsdagen och efterfrågar den informationen, oftast av en förälder. Därför är 

det viktigt att både barnet och förälder förstår den preoperativa informationen 

(Buckley & Savage, 2010).  

Istället för att skicka ut information på traditionellt sätt kan sjukvården använda sig 

av internet. Det har visat sig att föräldrar tar till sig bättre av information på en web-

baserade plattform än via en mer traditionell broschyr (Lööf, Liljenberg, Eksborg, & 

Lönnqvist, 2017). Även barn kan ha nytta av en web-baserad information. Barn som 

fick använda sig av en websida med animerad information om deras planerade 

ingrepp, hade lättare att hantera sin oro genom att de tillgodo såg sig informationen 

bättre. Föräldrarna till barnen fick även de tillgång till en websida som gav dem 

preoperativ information vilket de uppskattade minskade deras stress inför ingreppet 

(Fortier et al., 2015). 

2.4.2 Bildstöd 

Alternativ och kompletterande kommunikation behövs när det vanliga språket inte 

räcker till. Om man inte gör sig förstådd eller förstår vad andra säger till en blir ens 

grundläggande sociala samspel inte tillfredsställt. Genom till exempel bilder kan en 

människas mjölighet att kommunicera förbättras (Ferm & Thunberg, 2008). Ett 

bildstöd är bilder som symboliserar händelser eller aktiviteter på ett enkelt sätt. Det 

underlättar förståelsen för en situation eftersom det blir mer tydligt vad som 

beskrivs. Bilderna finns kvar, vilket gör det lättare att minnas information då det går 

bra att titta igen. De kan sättas ihop i ett schema för att visa en ordningsföljd och 

beskriva ett händelseförlopp. Det kan finnas både som ett vanligt papper eller 

digitalt (KomHIT, u.å). Att skicka ut information i form av bilder innan besöket på 

sjukhus hjälpte föräldrar, till barn med nedsatt kommunikationsförmåga, att förklara 

för sina barn så att de kunde förstå vad som väntade och de blev på så sätt bättre 

förberedda (Thunberg, Buchholz, & Nilsson, 2016). 

2.4.3 Bildstöd i den dagliga verksamheten 

På den aktuella dagkirurgiska avdelningen skickas ett bildstödspapper (se bilaga 1) 

ut tillsammans med kallelsen till operation cirka tre veckor innan erbjuden 

operationstid, för att föräldrar och barn, i lugn och ro, ska ha möjlighet gå igenom 

vad som kommer att hända på operationsdagen. När barnet sedan kommer till 
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operationsavdelningen tilldelas det en bildstödsbok, med samma bilder som tidigare 

skickats hem. Varje bild visar ett enskilt moment, vissa som riktiga fotografier och 

vissa som tecknade bilder, som när det är avklarat, kan flyttas (med hjälp av 

kardborreband) för att på så sätt enkelt visa barnet vad som är klart och vad som 

kommer hända härnäst (lokalt PM) 

   

3 Teoretisk referensram  

3.1 Delaktighet 

Vid mötet med en patient är vårdpersonalen styrd av både lagar och regler såväl som 

rutiner på arbetsplatsen. De är vana att ta emot patienter och har i allmänhet god 

erfarenhet att skapa ett så bra och funktionellt möte som möjligt eftersom 

patientmötena är en del av yrkeslivet. För patienten däremot tillhör mötet med 

vården något som oftast inte ingår i det vardagliga livet. Den ovana situationen och 

bristen på kunskap hindrar patienten att känna sig delaktig. Det är upp till 

vårdpersonalen att bjuda in patienten att vara delaktig. Genom att anpassa sina 

rutiner och metoder kan de få patienten att lättare känna att de kan medverka i sin 

vård (Kjellström, 2012). Genom att synliggöra det som ska hända ges barn tillfälle 

att delta aktivt i vården. När preoperativ information ges bör den vara både skriftlig 

och muntlig och anpassas efter barnet, gärna med hjälp av en bilderbok med ett 

verklighetstroget innehåll (Fanghol & Valla, 2013). Lindwall och von Post (2008) 

skriver att alla människor, från nyfödd till gammal, som kommer till en 

operationsavdelning ska mötas med samma respekt och ses som en unik människa. 

Barn kan bära på tidigare erfarenheter av vården där de upplevt rädsla eller smärta. 

De kan också komma som förstagångs patient, vilket ger den perioperativa 

sjuksköterskan ett stort ansvar att det blir ett bra möte som ger lugn inför kommande 

vårdtillfällen. Den perioperativa sjuksköterskans utgångspunkt bör vara att skapa en 

så god miljö att patienten vill minnas sin operation och vistelse med glädje 

(Lindwall & von Post, 2008). 

3.2 Trygghet 

Trygghet kan beskrivas som en känsla av säkerhet och tilltro. Trygghet delas in i 

inre trygghet och yttre situationsanpassad trygghet. Den inre tryggheten skapas i 

tidig ålder. Den kan uppnås ifall ett barn knutit an till sina omvårdnadshavare och 

har en känsla av gemenskap med dem. Om det finns brister i den inre tryggheten 

kan det leda till svårigheter att bemästra situationer senare i livet. Den yttre 

tryggheten beror på hur personen upplever sin verklighet. Vilka faktorer som styr är 

olika för alla människor (Kaiser, 2018). För att ett barn ska känna trygghet är det 

beroende av sin omgivning. Speciellt föräldrarna har en stor del av om barn känner 

sig trygga. Om föräldern är orolig eller upprörd påverkar det barnet negativt, det har 
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inverkan både på barnets välbefinnande och på dess kapacitet att samarbeta i 

vårdsituationen (Johansson, 2013). För att kunna bedriva en bra vård måste det 

skapas en god kontakt med barn och deras föräldrar, speciellt för att 

kommunikationen ska bli meningsfull. För att göra detta krävs det att personalen 

utgår från barnets egna upplevelser eftersom det är så barn förstår och tolkar sin 

omgivning. Ett gott omhändertagande kännetecknas av att möta barnen med respekt, 

vänlighet och intresse. För att förekomma oro är det viktigt att personalen har 

barnets mognad och ålder som utgångspunkt (Fanghol & Valla, 2013). I vården idag 

används familjefokuserad omvårdnad som indelas i två grupper. Den ena kallas 

familjecentrerad omvårdnad som innebär att familjen ses som en helhet där alla de 

som ingår är en del, men tillsammans är de mer än sina egna delar. Den andra delen 

är familjerelaterad omvårdnad, där patienten är i fokus men de övriga i familjen 

fungerar som deras sociala omgivning. De anhöriga bjuds in i vården för att stötta 

och hjälpa patienten (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2017). 

 

Därför var det av intresse att undersöka hur föräldrar till de barn som använt sig av 

bildstödet upplevt att bildstödet fungerat för deras barn. Via en enkät till föräldrar 

kan statistik visa hur föräldrarna sett på barnets nytta av vårdpersonalens bildstöd. 

Den teoretiska referensramen kopplas till resultatet för att se hur föräldrarna 

uppfattat att informationen i det befintliga bildstödet fungerat för deras barn.  

 

4 Problemformulering 

 

Preoperativ information till en patientgrupp som är i behov av speciellt anpassad 

information kan vara ett problem i vården. Både för vårdpersonalen i form av att 

patientflödet inte fungerar optimalt vilket kan resultera i att patienter blir strukna för 

att dagsprogrammet inte hålls och för patienten, i det här fallet barn, som genom att 

de inte förstår informationen inte vet vad som ska hända och då blir oroliga och 

stressade. Detta påverkar i sin tur barnens föräldrar. Eftersom det gått ett par år 

sedan införandet av bildstöd på den dagkirurgiska avdelningen väcks frågan om 

föräldrarna till de barn som ska opereras anser att bildstödet hjälpt deras barn inför 

och under operationsdagen. Denna studie görs för att undersöka om föräldrarna 

anser att deras barn har nytta av bildstödet och om det är motiverat att fortsätta med 

det befintliga bildstödet. 

 



 

7(24) 

 

4.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn som ska opereras under 

narkos uppfattar att informationen i det befintliga bildstödet fungerat för deras barn 

och se om det var någon skillnad mellan yngre och äldre barn. 

5 Metod 

 

5.1 Studiedesign 

Studiens design var en deskriptiv kvantitativ tvärsnittsstudie där data fortlöpande 

samlades in vid tillfället då förälder och barn kom till avdelningen för operation 

(Billhult, 2017a).  

5.2 Urval 

Ett konsektutivt urval har använts, vilket innebär att deltagarna redan var naturligt 

indelade i en grupp (Polit & Beck, 2004). Urvalsgruppen var alla föräldrar till de 

barn som skulle få narkos inför operation på dagkirurgen under en viss period. 

Inklusionskriterier var alla föräldrar (en enkät per barn) till de barn mellan ett och 

tio år, som skulle opereras i narkos under januari till mars. Att åldersspannet var 

mellan ett och tio år, var för att se eventuella skillnader i förståelsen av bildstödet. 

Exklusionskriterier var de fall där det krävdes tolk vid besöket. Även de patienter 

som kallats med ”kort varsel”, det vill säga har fått en operationstid via telefon en 

kort tid innan operationen exkluderades eftersom de inte fått tillgång till 

bildstödspappret i tid. 

 

5.3 Datainsamling 

 

5.3.1 Utformning av enkät 

Data samlades in med hjälp av enkäter (se bilaga 2). Enkäten konstruerades i 

samband med studiens genomförande. Frågorna skrevs så de gick att förstå av den 

tilltänkta målgruppen, de var inte ledande frågor och de var noggrant uttänkta för att 

ej vara för långa (Ejlertsson, 2014). Frågorna utformades för att fånga upp hur 

föräldrar uppfattat bildstödet. Om de trodde att deras barn förstått informationen, 

om deras barn blivit hjälpta av informationen och om de själva som föräldrar haft 

nytta av bildstödet. Frågorna testades först av personal som arbetat med bildstödet 

för att se om de behövde justeras. Efter justering testades de på tre föräldrar till barn 

som opererats under narkos för att se så att frågorna var lättförståliga och gick att 
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besvara. Inga kommentarer gjordes angående utformningen, därför justerades inte 

frågorna ytterligare. Testenkäterna inkluderas inte i resultatet på grund av att de 

svarande inte fått informationsbrevet innan. Totalt lämnades 51 enkäter ut och 48 

samlades in innan familjen gick hem, vilket gav en svarsfrekvens på 94 procent. 

Frågorna hade fasta svar med fyra alternativ, för att på så sätt undvika 

”centraltendesen”, som innebär att människor ofta undviker att välja alternativen i 

ändarna utan helst väljer alternativet i mitten (Patel & Davidsson, 2011). 

Föräldrarna fick besvara strukturerade frågor rörande bildstödet med fyra 

svaralternativ,: ”I mycket hög grad”, ”I hög grad”, ”I viss grad” och ”Inte alls”, för 

att avslutas med en öppen fråga om det fanns något de ville tillägga. Det är bra att 

avsluta en enkät med en öppen fråga för att fånga upp synpunkter hos deltagarna 

som inte kommer fram i de strukturerade frågorna (Trost, 2012).  

5.3.2 Procedur 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades av verksamhetschef (se bilaga 3). Ett 

informationsbrev (se bilaga 4) skickades ut i samband med kallelse till operation. 

Brevet innehöll information om studien, tydligt beskrivande att deltagandet var 

frivilligt och att det ej påverkade barnets vård oavsett om föräldrarna valde att delta 

eller föräldrarna valde att avbyta sitt påbörjade deltagande. Efter operationstillfället 

då barnet återhämtat sig på uppvakningsavdelningen fick föräldern frågan, av 

personalen som arbetade på uppvakningsavdelningen, om de vill deltaga i studien, 

de fick även möjlighet att läsa informationsbrevet igen om så önskades. Att 

deltagandet var frivilligt upprepades också av personalen. Det informerade 

samtycket skedde muntligen i och med att de valde att fylla i och lämna in enkäten. 

Enkäten var konfidentiell och innehöll inga namn som kunde spåras till den 

svarande. Insamlandet av enkäter planerades pågå i fyra veckor, men förlängdes till 

sex veckor då det inte opererades tillräckligt många barn under den första perioden. 

De ifyllda enkäterna förvarades i låst utrymme. 

5.4 Databearbetning 

Analys och bearbetning av data utfördes i ”Statistical Package for the Social 

Sciences” IMB SPSS Statistics 25 (IBM, New York, US).  

De olika svarsalternativen kodades, ”I mycket hög grad” fick siffran 1, ”I hög grad” 

siffran 2, ”I viss grad” siffran 3 och ”Inte alls” siffran 4, dessa fördes sedan manuellt 

in i programmet som ordinalskalor, som innebär att det finns en ordning, från 

exempelvis stort till smått men utan att det är samma avstånd mellan varje markör 

(Billhult, 2017b). Även åldersgrupperna kodades på samma sätt, ett till två år fick 

siffran 1, tre till fyra år siffran 2, fem till sex år siffran 3, sju till åtta år siffran 4 och 

nio till tio år siffran 5. En indelning i åldersblock (ett till fyra år och fem till tio år) 

gjordes för att kunna jämföra yngre med de äldre via Mann Withney U-test. Mann 

Whitney U-test är ett icke-parametriskt test som används om variabeln inte är 
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normalfördelad. Gränsen för statistisk signifikans valdes att vara P<0,05. Statistisk 

signifikans visar om det är osannolikt att resultatet uppstått av en slump. Om 

resultatet visar att P=0,05 eller mindre anses de vara statisktiskt signifikanta (Polit 

& Beck, 2004). Nollhypotesen var att det inte fanns någon skillnad mellan den 

yngre och äldre gruppen. Beskrivande statistik i form av tabeller togs fram och 

jämfördes sedan i åldersblocken. Även procentsatsen i de olika svaren räknades ut 

för varje fråga. Den öppna frågan analyserades med hjälp av innehållsanalys för att 

se samband och mönster och identifiera teman i en text. Både det manifesta (det 

som syns) innehållet och det latenta (dolda) innehållet kan analyseras. Här har 

endast den manifesta innebörden analyserats eftersom vid en latent innehållsanalys 

tolkas den bakomliggande meningen vilket denna studies data inte ansågs räcka till.  

Alla svaren transkriberades, lästes sedan igenom igen upprepade gånger. De delades 

därefter in i meningsbärande enheter. Dessa kondenserades för att formulera de 

viktigaste bitarna för att urskilja likheter och skillnader. De sammanfattades sedan i 

olika teman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

6 Forskningsetiska överväganden 

 

Studien följer de tre övergripande grundläggande etiska principerna i 

Belmontrapporten från 1978 (Kjellström, 2017). 

Första delen är respekt för personen. Detta innebär att en människa ska accepteras 

för de val hen väljer att göra. Hen är kvalificerad att själv bestämma över sitt liv. 

För att få vara forskningsdeltagare ska de vara informerade om att det är frivilligt 

och även fått tillräcklig information om studien så att de förstår vad det innebär om 

de väljer att delta (Kjellström, 2017). Det beskrevs klart och tydligt i 

informationsbrevet att deltagandet var frivilligt. Detta upprepades även muntligt 

innan enkäten delades ut.  

Andra delen är göra-gott-principen. Det innefattar att den som deltar inte får ta 

skada av att vara med i studien. Det ska vara så liten risk att skadas som möjligt och 

så hög grad som möjligt av att studien kommer bli användbar till ett gott syfte. En 

riskanalys bör därför alltid göras. Dessutom ska konfidentialiteten skyddas genom 

att försäkra sig om att inga obehöriga får tillgång till det material som deltagarna 

bidragit med (Kjellström, 2017). Det innebar liten risk för den deltagande att 

medverka i studien. Den risk som skulle kunnat uppstått var ifall föräldern kände sig 

pressad att medverka eftersom enkäten lämnades ut och samlades in på plats under 

operationsdagen.  

Tredje delen är rättviseprincipen. Rättviseprincipen innebär att försvara vilken 

urvalsgupp som valts och varför. Deltagare som är sårbara på grund av till exempel 
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kognitiv nedsättning eller att den är för ung för att förstå gör att de inte kan ge ett 

informerat samtycke till studien. De kommer då inte att tillhöra urvalsgruppen 

(Kjellström, 2017). Barn är en sårbar grupp, därför var det endast föräldrar som 

valts ut till enkätstudien. Nyttan med studien övervägde de eventuella risker som 

fanns. Efter avslutad studie kommer materialet att sparas enligt gängse rutiner från 

Linnèuniversitetet. Etisk egengranskning är ifylld (se bilaga 5). 

 

7 Resultat 

 

Resultatet redovisas både i form av tabeller och beskrivande statistik. En 

egenkonstruerad enkät med sju strukturerade frågor och en öppen fråga användes 

och lämnades ut på den postoperativa avdelning där barnet vårdades efter operation. 

En förälder per barn var alltid närvarande på den postoperativa avdelningen. Totalt 

lämnades 51 enkäter ut och 48 samlades in innan familjen gick hem, vilket gav en 

svarsfrekvens på 94 procent. Åldersspannet på barnen var mellan ett och tio år. 

Åldersgrupperna delas in i två block, 1 till 4 år (n=25) och 5 till 10 år (n=23) 

eftersom materialet inte var så stort och att det endast var 2 stycken i gruppen nio till 

tio år. Medelålder var fyra och ett halvt år (SD=+/-1,12). Procentuellt var 

indelningen: 

 

 

 

Figur 1. Antal deltagare och ålder. 
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7.1 De strukturerade frågorna 

I vilken utsträckning anser du att ditt barn förstått informationen i bildstödet? 

 

Figur 2. Enkätfråga 1. 

Procentuellt var det 37,5% som svarade ”I mycket hög grad” och 47,9% som 

svarade ”I hög grad”. Endast 12% svarade ”I viss grad” och 2% svarade ”Inte alls”. 

Gruppen 5-10 år visade på att i en större utsträckning ha förstått informationen i 

bildstödet jämfört med den yngre gruppen (Mann Whitney U-test, p=0,00).  

 

I vilken utsträckning anser du att ditt barn blivit hjälpt av informationen i 

bildstödet?  

 

Figur 3. Enkätfråga 2. 
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Procentuellt var det 39,5% som svarade ”I mycket hög grad” och 41,6% som 

svarade ”I hög grad”. Det var 16,6% som svarade ”I viss grad” och 2 % som svarade 

”Inte alls”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersblocken avseende 

skattning av att ha blivit hjälpt av informationen i bildstödet (Mann Whitney U-test, 

p=0,11).  

 

I vilken utsträckning har du som förälder haft nytta av bildstödet som ni fick 

hemskickat? 

 

Figur 4. Enkätfråga 3. 

Procentuellt var det 29,1% som svarade ”I mycket hög grad” och 50 % som svarade 

”I hög grad.  Det var 18,7% som svarade ”I viss grad” och 2 % som svarade ”Inte 

alls”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersblocken avseende skattning 

av att ha haft nytta av bildstödet de fick hemskickat (Mann Whitney U-test, p=0,67). 
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 I vilken utsträckning anser du att ditt barn haft nytta av bildstödsboken under 

själva operationsdagen? 

 

Figur 5. Enkätfråga 4. 

Procentuellt var det 29,1% som svarade ”I mycket hög grad” och 41,6% som 

svarade ”I viss grad”. Det var 29,1% som svarade ”I viss grad” medan 0 % svarade 

”Inte alls”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersblocken avseende 

skattning av att ha haft nytta av bildstödsboken under operationsdagen (Mann 

Whitney U-test, p=0,06). 

 

I vilken utsträckning har du som förälder haft nytta av bildstödsboken under 

själva operationsdagen? 

 

Figur 6. Enkätfråga 5. 
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Procentuellt var det 14,5% som svarade ”I mycket hög grad” och 35,4% som 

svarade ”I hög grad”. Det var 43,7% som svarade ”I viss grad” och 6 % som svarade 

”Inte alls”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersblocken avseende 

skattning av att föräldrarna haft nytta av bilstödsboken under operationsdagen 

(Mann Whitney U-test, p=0,61).  

 

I vilken utsträckning har du som förälder kunnat förklara händelseförloppet 

för ditt barn med hjälp av bilderna? 

 

Figur 7. Enkätfråga 6. 

Procentuellt svarade 45,8% ”I mycket hög grad”, även 45,8% svarade ”I hög grad”. 

Det var 6 % som svarade ”I viss grad” och 2 % som svarade ”Inte alls”. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan åldersblocken avseende skattning på hur 

föräldrarna kunnat förklara händelseförloppet för sitt barn med hjälp av bilderna 

(Mann Whitney U-test, p=0,70).  
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I vilken utsträckning anser du att bildstödet stämmer överens med 

händelseförloppet under operationsdagen? 

 

Figur 8. Enkätfråga 7. 

Procentuellt var det 54,1% som svarade ”I mycket hög grad” och 41,6% som 

svarade ”I hög grad”. Det var 2 % som svarade ”I viss grad” och 2 % som svarade 

”Inte alls”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersblocken avseende 

skattning av att föräldrarna tyckte att bildstödet stämde överens med 

händelseförloppet under operationsdagen (Mann Whitney U-test, p=0,27).  

7.2 Den öppna tilläggsfrågan 

Det var 22 föräldrar som svarade på den öppna frågan ”Har du som förälder något 

du vill tillägga”. De teman som utkristalliserade sig var trygghet, delaktighet 

inkluderat att känna sig duktig, att det var ett bra hjälpmedel och förbättringsförslag. 

Bildstödet skapade trygghet åt både barn och föräldrar. Att veta vad som skulle 

hända skapade förutsättning för en god miljö. Barnen berättade för kompisar och 

syskon vad de skulle vara med om med hjälp av bilderna. Att barnet blev väl 

mottaget och förstod informationen gjorde barnet mindre nervös. Operationsdagen 

upplevdes inte stressig då barnet och föräldrarna var bra förberedda innan och de 

visste vad som väntade. 

”På operationsdagen var det ett stort stöd som hjälpte mitt barn att förstå och veta 

vad som skulle hända” (enkät nr19). 

”Bra för barnet eftersom hon via bilderna kunde förbereda sig och ställa frågor” 

(enkät nr 21).  

”Jättebra hjälp för föräldrar och barn som inte vet vad som väntar” (enkät nr18). 

Bildstödet var ett avledande hjälpmedel som avdramatiserade och gav distraktion 

för att undvika nervositet hos barnet. Det gav barnet en känsla av att vara duktigt när 
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ett moment var klart och barnet fick flytta den avklarade bilden. Barnen var 

delaktiga i vården, de visade detta genom att delta i det preoperativa arbetet genom 

att själva flytta sina bilder när ett moment var färdigt. Föräldrarna såg att deras barn 

kände sig duktiga när de klarat av ett moment. Att själva flyttandet av bilder var 

viktigt för barnen var det flera föräldrar som skrev. 

”När barnet fick flytta bilder han klarat av kände han sig duktig” (nr10). 

”Det första barnet efterfrågade efter operationen var boken för att kunna flytta sina 

bilder” (nr11). 

Föräldrarna beskrev bildstödet som ett bra och pedagogiskt hjälpmedel, som var 

lättförståeligt för barn. Det gav ett bra stöd där de visste vad som skulle hända.  

”Bra bildstöd som är lätt att förstå” (nr 24). 

”Bra hjälpmedel” (nr 5). 

”Pedagogiskt” (nr7). 

Bra, tummen upp” (nr 11). 

”Mycket bra bilder” (nr 35). 

En förälder skrev att det främst riktade sig till mindre barn. Ytterligare en förälder 

gav som förslag att ha en bild på toalettbesök innan de gick in på operationsalen. 

Fler bilder på förberedelser hemma önskades av en förälder (bild på dusch, descutan 

och emlaplåster). Två föräldrar önskade tydligare förklaring vid PVK-bilden. 

 

 

 

   

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Enkäter valdes som metod för att fånga in information från en stor grupp av 

föräldrar på kort tid. En fördel med enkäter är att det går snabbt att få ut enkäterna, 

nackdelen kan vara att inte tillräckligt många väljer att svara för att resultatet ska gå 

att analysera på ett trovärdigt sätt (Trost, 2012). Enkäten var enkelt utformad för att 

vara lätt att fylla i och frågorna var formulerade så att de var likartade eftersom 

kongruens är viktigt vid en enkätundersökning (Trost, 2012). Reliabiliteten blir 
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högre av enkelheten i utformningen av frågorna vilket ökar chanserna att alla 

deltagarna tolkar frågorna på samma sätt. För att säkerställa reliabiliteten kunde ett 

test-retest göras. Det vill säga deltagare får svara på samma enkät två gånger med 

cirka två veckor emellan för att se om svaren blir likadana. Reliabiliteten är hög om 

deltagarna till största del svarat likadant vid de båda tillfällena (Ejlertsson, 2014). I 

denna studie har ett test-rest inte gjorts på grund av att enkäten samlades in under en 

begränsad tid. En pilotstudie utfördes en vecka innan enkäterna delades ut, på tre 

föräldrar till barn inom samma urvalsgrupp, detta för att säkerställa att frågorna 

förstods på rätt sätt (Patel & Davidsson, 2011). En annan fördel med detta arbetssätt 

är till exempel att det går att styra antalet frågor. Enkäten innehåller endast sju 

strukturerade frågor med fasta alternativ, eftersom om det är för många frågor 

tappas ofta motivationen till att fylla i en enkät (Patel & Davidsson, 2011). 

Nackdelen med en egenkonstruerad enkät kan vara att frågorna missförstås och de 

blir svåra att analysera. Frågornas utformning kan vara färgade av att undertecknad 

arbetar med bildstödet och på så sätt framställt frågorna mer positiva än vad som 

skulle vara fallet om utformaren varit neutral (Billhult, 2017b). Genom diskussioner 

i handledningsgrupp med handledare och deltagare angående frågorna anses att 

validiteten bör vara hög då frågorna är ställda så att de mäter det som avses med 

syftet. Att en öppen fråga avslutar enkäten är för att fånga upp synpunkter som inte 

kommer fram i de strukturerade frågorna (Trost, 2012). Istället för att välja en 

kvantitativ metod med enkäter kunde en kvalitativ intervjustudie ha valts för att mer 

ingående ta del av föräldrarnas upplevelse av hur bildstödet fungerat för deras barn. 

Fördelen med detta hade varit att det blivit mer uttömmande svar. Nackdelen hade 

varit att det hade varit svårt att få till intervjutillfällen eftersom en intervju tar längre 

tid att utföra än att fylla i en enkät. Det hade varit oetiskt att motivera föräldern att 

lämna barnet på uppvakningsavdelning för att gå iväg och genomföra en intervju. 

En annan möjlighet hade varit att välja att bara ha öppna frågor i enkäten och 

analyserat dessa med hjälp av innehållsanalys. Den valda metoden var relevant för 

studiens syfte eftersom det statistiskt går att dra slutsaster av resultatet. 

Urvalet av deltagare gjordes för att de var enklast att nå. En retrospektiv studie hade 

inneburit större osäkerhet att få in enkätsvar då det ofta innebär ett stort bortfall 

(Dahmström, 2011). Proceduren för denna studie var att enkäterna lämnades ut på 

plats vilket kan ha gjort att deltagarna känt sig tvingade att svara, trots att det i 

informationsbrevet stod att det var frivilligt och att personalen upprepade det vid 

utlämnade av enkäten. Att denna studie har hög svarsfrekvens kan bero på 

ovanstående men också på att deltagarna kände att det var en intressant enkät att 

svara på. Ett minimum på antal enkäter för att få en bra analys är ungefär 50 stycken 

(Trost, 2012). På grund av att det inte opererades tillräckligt många barn under de 

fyra veckor som först var avsatta till enkätinsamling förlängdes tiden med 

ytterligare två veckor vilket resulterade i 48 besvarade enkäter av 51 utlämnade. 

Eftersom svarsfrekvensen uppnådde 94 % och alla frågor var ifyllda på alla enkäter 

gjordes ingen bortfallsanalys. Vilket annars kan göras om alla frågor inte är ifyllda 
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och det är ett mindre antal deltagare (Polit & Beck, 2004). Analysen gjordes i det 

statistiska dataprogrammet IBM SPSS Statistics 25. En risk med att utföra en studie 

ensam är att inmatning av data i SPSS endast kontrollerats av en person vilket kan 

leda till att fel inte upptäcks, vilket då ger ett felaktigt resultat (Vejde, 2013). Den 

öppna frågan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det är att föredra 

att det är två författare som läser igenom texten och de meningsbärande enheterna 

för att öka trovärdigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I föreliggande 

studie är det bara en person som gjort analysen vilket då kan minska reliabiliteten 

och de teman som hittades kanske inte skulle hittas om det var fler som läst och 

analyserat. Vid analys fanns ingen information om vem som deltog eller inte vilket 

gör att bias bör ha undvikts.  

8.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt slogs ”I mycket hög grad” och ”I hög grad” ihop för att representera 

en mer positiv del och svarsalternativen ”I viss grad” och ”Inte alls” en mer negativ 

del.  

Allt fler operationer görs idag i dagkirurgi. Dels för att det är bättre för patienten 

men också för att den har en samhällsekonomisk vinst, då det blir kortare vårdtider 

och fler patienter kan opereras. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) är 

vårdresurserna i samhället begränsade samtidigt som behovet av vård ökar. Därför 

är det viktigt att använda vårdens resurser på ett sådant sätt att det gagnar hela 

befolkningens hälsa. När vårdpersonalen har goda förutsättningar för att få 

välinformerade och delaktiga patienter ökar också chanserna att verksamheten går 

som planerat och alla patienter blir opererade i tid. Nästan alla deltagare i studien 

var positiva till bildstödet, vilket även visat sig i en tidigare studie där en grupp 

föräldrar/barn fick använda sig av bildstöd och en kontrollgrupp endast fick den 

vanliga informationen (Nilsson, Svensson, Frisman, 2016). Bildstödsmaterialet i 

föreliggande studie skickades ut tillsammans med kallelsen ungefär tre veckor innan 

den erbjudna operationstiden. Både föräldrar och barn har genom att använda 

bildstödet känt att det skapat trygghet. Detta styrks av en tidigare studie som visade 

att barnets nervositet minskade när det visste alla steg i processen. Även barnets 

medföljande förälder uppvisade mindre nervositet när barnet var välinformerat 

(Cuzzocrea et al., 2013). I den familjerelaterade vården är barnet i fokus men dess 

föräldrar ses som en viktig del i processen för att skapa trygghet i vården (Benzein, 

Hagberg, & Saveman, 2017). Genom att använda ett bildstöd som preoperativ 

information bjuds föräldrarna in att stötta sina barn eftersom de kan samtala och 

förklara för barnet vad som kommer hända. Detta kan ge förutsättningar för att 

barnet själv ska skapa yttre situationsanpassade trygghet (Kaiser, 2018). Tidigare 

har barn berättat att det inte fått tillgång till någon information alls innan de kom till 

sjukhus vilket gjorde att de inte hade någon aning om vad som skulle hända förens 

på operationsdagen (Buckley & Savage, 2010). När ett barn ska opereras är hela 

familjen inblandad. Hänsyn måste tas, inte bara till barnet utan också till de 
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närstående. Informationen ska vara på ett sådant sätt att både föräldrar och barn 

förstår den. Som Fanghol och Valla (2013) skriver är en förälder en stor källa till 

trygghet för ett barn. Att då som förälder utsättas för både den främmande miljön 

som en operationsavdelning innebär och att eventuellt känna oro för sitt barn inför 

kommande operation skapar stress, vilket gör att även föräldern måste stärkas i sin 

roll. Att ha fått information om händelseförloppet och kunna förklara det för sitt 

barn skapar möjlighet för föräldrarna att bli tryggare och säkrare. Det var över 90 % 

av föräldrarna som ansåg att bildstödet hjälpt dem att kunna förklara för sina barn 

vad som skulle hända. En risk som kan uppstå när information ges till föräldrar och 

barn är att informationens språk gör att den enbart riktas till föräldrarna och gör 

barnet till en passiv åskådare (Buckley & Savage, 2010; Lambert, Glacken, & 

McCarron, 2010). Att föräldrar saknat information som riktat sig direkt till deras 

barn, gärna i form av bilder, har kommit fram i en tidigare studie (Nilsson, 

Svensson, Frisman, 2016).  

Att information som ges ut tas emot på rätt sätt är avgörande för hur bra den förstås. 

Nästan 85 % av föräldrarna ansåg att deras barn förstått informationen i bildstödet. 

Att det var fler barn i den äldre gruppen som uppgav att de förstod informationen än 

i den yngre gruppen styrks av det faktum att barns kognitiva förmåga att förstå ökar 

ju äldre de blir. Att kunna använda sig av olika förmågor för att behärska en 

situation, till exempel väga för- och nackdelar mot varandra och att tänka framåt 

beror på barnets mognadsgrad. Allt detta ökar med barnets ålder och 

språkutveckling (Socialstyrelsen, 2015b). Av de övriga var det 1 förälder som svarat 

”I viss grad” som hade barn som var mellan tre och fyra år. De övriga som svarat ”I 

viss grad” och ”Inte alls” var alla föräldrar till barn i gruppen ett till två år. 

Även om de äldre barnen förstått bildstödet bättre visade det sig att det inte var 

någon skillnad mellan de äldre och de yngre barnen i frågan om ifall de blivit 

hjälpta av bildstödet. Att kunna förbereda sig hemma i lugn och ro tillsammans med 

sin familj, att prata om vad som ska hända med kompisar och syskon visar på att 

barnen bearbetar informationen. Ungefär 80 % av föräldrarna angav att barnen och 

de själva haft nytta av bildstödet som de fick hemskickat. Det är förvånande att det 

inte blev någon skillnad i åldersblocken här. Rimligtvis borde de äldre barnen som 

förstått bildstödet bättre också haft större nytta av det. Kanske var det så att 

föräldrarna till den yngre gruppen mer aktivt ”kompenserade” för deras förståelse?  

Det är vårdpersonalens ansvar att bjuda in patienten till delaktighet (Kjellström, 

2012). Att använda sig av bildstödsboken där barnet interagerar genom att 

uppmuntras till att själva flytta de bilder som visar moment som är avklarade, skapar 

delaktighet hos barnen. Det var 70 % av föräldrarna som ansåg att barnen haft nytta 

av boken. Möjligen hade en skillnad funnits om studiepopulationen varit större, då 

p-värdet var nära gränsen för statistisk signifikans (p=0.06). Detta väcker frågan om 

det var så att de yngre barnen haft mindre nytta av boken i så fall skulle ha nytta av 

någon annan form av förberedelse.  
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Att få patienten delaktig är ur en vårdetisk aspekt bra eftersom det ökar chanserna 

att patienten upplever att den får den vård den har rätt till. Genom delaktighet kan 

patienten ta ansvar för sin vård, ibland självständigt och ibland i samverkan med 

vården. Detta ger förutsättningar för att patientens autonomi behålls samtidigt som 

vården tar ansvar för patienten (Sandman & Kjellström, 2018). Även en tidigare 

studie har funnit att om personalen vänder sig direkt till barnet istället för deras 

föräldrar ges barnet större chans att delta, ställa frågor och vara aktiv (Lambert, 

Glacken & McCarron, 2010). Föräldrarna däremot ansåg sig inte haft lika stor nytta 

av bildstödsboken under operationsdagen, mindre än 50 % svarade positivt. Det var 

inte förvånande eftersom själva boken och flyttandet av bilder riktade sig till barnen. 

Att bildstödet överensstämde med händelseförloppet under operationsdagen var det 

över 95 % av föräldrarna som ansåg. Bland kommentarerna på den öppna frågan 

kom det fram att det önskades fler bilder på förberedelser som görs hemma, som 

dusch med descutantvål (medel som reducerar bakterier på hud och i hår) och att 

emlaplåster (plåster med bedövningssalva) ska sättas på. Detta kan vara något att 

utveckla för den aktuella avdelningen, att det eventuellt behövs mer information i 

form av bilder på de förberedelser som krävs i hemmet. Det var även två 

kommentarer om att bildtexten ”PVK” inte förstods i bildstödet. Även detta kan 

diskuteras på den aktuella avdelningen om det finns bättre ord att använda.  

Eftersom denna studie bygger på föräldrars bedömning vore det intressant att i en 

framtida studie undersöka vad barnen tycker och om de har några 

förbättringsförslag. 

8.3 Slutsats 

Resultatet visar att de allra flesta föräldrar anser att de och deras barn oavsett ålder 

haft nytta av bildstödet. Det visar att behovet av att både skicka hem 

bildstödspapper och att få använda sig av en bildstödsbok under operationsdagen, 

där barnen själva får vara aktiva och delta, finns. Förhoppningen är att denna studie 

kan påverka fler opererande avdelningar att använda bildstöd för att på så sätt få ett 

bättre flöde och få mer välinformerade föräldrar och barn.  
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Bilaga 1 Bildstöd 
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Bilaga 2 Enkät 
Ålder på ditt barn vid tidpunkt för operation?  1-2år 

     3-4år 

     5-6år 

     7-8år 

     9-10år 

I vilken utsträckning anser du att ditt barn förstått informationen i bildstödet? 

I mycket hög grad I hög grad I viss grad Inte alls 

I vilken utsträckning anser du att ditt barn blivit hjälpt av informationen i 

bildstödet? 

I mycket hög grad I hög grad I viss grad Inte alls 

I vilken utsträckning har du som förälder haft nytta av bildstödet som ni fick 

hemskickat? 

I mycket hög grad I hög grad I viss grad Inte alls 

I vilken utsträckning anser du att ditt barn haft nytta av bildstödsboken under själva 

op-dagen? 

I mycket hög grad I hög grad I viss grad Inte alls 

I vilken utsträckning har du som förälder haft nytta av bildstödsboken under själva 

op-dagen? 

I mycket hög grad I hög grad I viss grad Inte alls 

I vilken utsträckning har du som förälder kunnat förklara händelseförloppet för ditt 

barn med hjälp av bilderna? 

I mycket hög grad I hög grad I viss grad Inte alls 

I vilken utsträckning anser du att bildstödet stämmer överens med händelseförloppet 

under op-dagen? 

I mycket hög grad  I hög grad I viss grad Inte alls 

 

Har du som förälder något du vill tillägga? (skriv fritt under frågan, fortsätt gärna på 

baksidan) 
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Bilaga 3 Tillstånd 
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Bilaga 4 Informationsbrev 

Informationsbrev om enkätundersökning om bildstöd 

Hej 

På den dagkirurgiska avdelning, på Vrinnevisjukhuset, där ditt barn kommer 

att opereras används ett bildstöd som skickas ut till alla barn i samband med 

kallelsen. Under själva operationsdagen får barnen även låna en 

bildstödsbok, med samma bilder som på pappret som skickats hem. 

Bildstödet är tänkt att användas för att på ett lätt sätt förklara för barnet vad 

som kommer att hända och i vilken ordning de olika momenten sker under 

dagen. 

Mitt namn är Lisa Arosenius, jag arbetar som operationssjuksköterska på den 

dagkirurgiska avdelning där ditt barn kommer att opereras. 

Jag skriver nu en magisteruppsats där jag undersöker föräldrars erfarenhet av 

bildstödet och hur de uppfattat bildstödet. Undersökningen sker via en 

enkätstudie med flervalsfrågor samt på slutet en möjlighet att skriva ner 

något ytterligare som du tänkt på i samband med användandet av bildstödet. 

Alla föräldrar till barn (1-10 år) som ska opereras under narkos under 

perioden 24 januari till 8 mars får erbjudande om att delta i studien. 

Deltagandet är helt frivilligt och påverkar inte vården på något sätt. 

Deltagandet är även konfidentiellt i det avseendet att det i efterhand inte går 

att utläsa vem som svarat på enkäten. Godkännande att genomföra studien 

har hämtas från verksamhetschef på avdelningen. 

Önskar du delta i studien delas enkäten ut, och besvaras, innan du och ditt 

barn går hem efter operationen.  

Vid eventuella frågor maila gärna. Lisa.Arosenius@regionostergotland.se 

Med vänlig hälsning 

Lisa Arosenius 

Operationssjuksköterska Dagkirurgin Norrköping 

 

Handledare 

Johan Söderquist, Ph D 

Linnéuniversitet 

Linköpings universitet 

(johan.soderquist@liu.se) 
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Bilaga 5 Etisk egengranskning 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 

sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från 

rutinerna men som är ett led i studien)? 
  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 

psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 

påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller 

psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid 

konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 

studiens genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan 

kopplas till fysisk person) och anmälas till 

registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   
  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-

nytta samt anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 

att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 

detaljer som kan påverka beslut om medverkan 

klart framgår. (För studier med deltagare under 15 

år krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid 

enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 

framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet 

och ansvariga för studien är namngivna (student 
x   
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och handledare) 

 

 


