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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Idag utförs åtskilliga pediatriska operationer – i Sverige opererades omkring 
90 000 barn mellan noll till fjorton år 2017. Att sövas och opereras är förmodligen 
bland det mest oroväckande ett barn kan vara med om inom sjukvården. Oro påträffas 
hos 50-75% av de barn som ska genomgå operation. Oro kan bland annat försvåra 
anestesin, ge ökat medicinskt behov och orsaka postoperativa komplikationer. 
Syfte: Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie belysa strategier som 
förebygger och reducerar barns perioperativa oro. 
Metod: Systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats. Barn två till tolv år som ska 
genomgå eller har genomgått anestesi och operation. Artikelsökningar genomfördes i 
tre, för ämnesområdet, relevanta databaser. 
Resultat: Studien omfattar 25 resultatartiklar som visar på varierande strategier för att 
hantera barns perioperativa oro. Fem av dessa visade inte på någon överlägsen 
ororeducerande effekt i jämförelse med sedvanliga eller jämförande strategier. 
Information och distraktion utkristalliserades som huvudkategorier med tillhörande 
underkategorier. Multimedia var en framträdande underkategori som innefattade flera 
olika strategier. Några utstickande strategier var bland annat doftande inhalationsmasker 
och teaterframträdanden. 
Slutsats: Studien påvisar att det finns en variation i hur oro kan hanteras för att 
förebyggas och reduceras inom den pediatriska perioperativa vården. Strategierna inom 
underkategorin multimedia ter sig i denna studie mer framträdande vilket kan tyda på att 
de förekommer i större utsträckning inom denna vårdform. Det tydliggjordes dock att 
det inte finns en enda enskild strategi som anses vara vedertagen eller överlägsen andra. 
En icke-farmakologisk strategi skulle kunna föredras då den kan anses vara ett säkert, 
icke-invasivt och således behagligt alternativ till sedvanliga farmakologiska strategier 
såsom premedicinering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Anestesi, barn, förebygga, hälsa, lidande, operation, oro, perioperativ vård, 
reducera, systematisk litteraturstudie 
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Abstract 
 
Background: Today numerous paediatric surgeries are performed – In Sweden, 2017, 
approximately 90 000 children from zero to fourteen years of age underwent 
surgery/were operated on. To receive anaesthesia and have an operation is probably 
among the most disturbing and stressful a child can experience. Anxiety is found in 50-
75% of children undergoing surgery. Anxiety can, among other things, complicate 
anesthesia, increase medical need and cause postoperative complications. 
Purpose: The aim was to elucidate strategies to prevent and reduce children’s 
perioperative anxiety through a systematic literature review. 
Method: A systematic literature review with quantitative approach. Children two to 
twelwe years of age who are to undergo or have undergone anesthesia and surgery. 
Article searches were carried out in three, for the subject area, relevant databases. 
Result: The study comprises 25 result articles that show varying strategies for dealing 
with children's perioperative anxiety. Five of these did not show any superior or 
reducing effect compared to conventional or comparative strategies. Information and 
distraction were distinguished as main categories. Multimedia was a prominent sub-
category that included several different strategies. Some protruding strategies included 
scented inhalation masks and theater performances. 
Conclusion: There is a variation in how anxiety can be managed to be prevented and 
reduced in pediatric perioperative care. The strategies in the sub-category multimedia 
appear prominent in this study, which may indicate that these strategies occur to a 
greater extent within this form of care. It was made clear that there is no single 
individual strategy considered to be accepted or superior to others. A non-
pharmacological strategy might be preferred as it can be considered a safe, non-invasive 
and thus pleasant alternative to conventional pharmacological strategies such as 
premedication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Anesthesia, anxiety, child, health, perioperative care, preventive, reduce, 
suffering, surgery, systematic literature review 
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1 Inledning 
 
Upplevelsen av oro är något som hör livet till, känslan signalerar att något är farligt för 
att kunna undvikas eller förbereda oss för att klara av det (Essau & Ollendick, 2013). 
Oro, oavsett orsak, förknippas med ångest, nervositet och rädsla. Hos barn uttrycks den 
på olika sätt, som att vara ovanligt högljudd eller visa rastlöshet (Kocherov et al., 2016; 
Wakimizu, Kamagata, Kuwabara & Kamibeppu, 2009). Den kan även yttras genom 
irritation, ledsenhet och koncentrationssvårigheter (Gren Landell, 2010). Vidare kan 
fysisk åverkan såsom cirkulatoriska och respiratoriska störningar förekomma (Marofi, 
Mokhtari-Dinani, & Ghazavi, 2018). 
 
Idag utförs åtskilliga pediatriska operationer – i Sverige opererades sammanlagt 19 716 
barn mellan noll till fjorton år i sluten vård under 2017 (Socialstyrelsen, 2017a). Inom 
specialiserad öppen vård eller dagkirurgi var motsvarande siffra samma år för barn noll 
till fjorton år 72 998 (Socialstyrelsen, 2017b). Sövning och operation är förmodligen 
bland det mest oroväckande och stressfyllda ett barn, såväl som dennes föräldrar, kan 
vara med om på ett sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset, 2017). I den 
perioperativa vården av barn finns ett stort intresse att minimera denna oro. Oro hos 
barn kan bland annat försvåra narkosinduktion, det vill säga när anestesin påbörjas, öka 
behov av medicinsk smärtlindring, orsaka postoperativ agitation och leda till 
sömnsvårighet samt förlängd vårdtid (Caruso et al., 2018; Chow et al., 2018). Faktorer 
som påvisats orsaka stark oro hos barn är bland annat barnets temperament, föräldrarna 
och deras oro samt vårdmiljön (Chow et al., 2018). 
 
Barns upplevelse av oro inför anestesi- och operationsförfarandet är ett känt problem 
som kan skapa lidande, leda till förlängd vårdtid och inställd operation. Följaktligen är 
det angeläget att undersöka och skapa förståelse för vilka strategier som kan förebygga 
och reducera denna oro. Begränsad insikt och förståelse för operationsförfarandet och 
orsaken till varför ingreppet bör eller ska utföras kan skapa otrygghet hos barnet. Nya 
och främmande människor, i form av vårdpersonal, och miljöer kan spä på den känslan. 
Anestesisjuksköterskan har en stor utmaning i att skyndsamt och följsamt etablera en 
god kontakt så att barnet kan känna sig trygg. 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Perioperativ oro hos barn 
 
En mänsklig reaktion på en okänd situation är att uppleva oro (Marofi et al., 2018). Oro 
är en betydande upplevelse som många barn erfar inför en operation, mellan 50-75% av 
de barn som opereras upplever oro (Harris et al., 2013). Barn under fem år och blyga 
barn anses löpa större risk att drabbas av oro (ibid.). Hos barn inom den perioperativa 
vården kan oro yttra sig på olika sätt bland annat genom beteendeförändringar som 
rastlöshet, gråt och skrik samt motstående kroppsspråk. De kan även hålla sig nära sina 
föräldrar med ovilja att släppa taget, undvika ögonkontakt och att prata eller tvärtemot 
pratar oavbrutet (Milett & Gooding, 2017; Rasti, Jahanpour & Motamed, 2014). 
Förebyggandet av perioperativ oro är av stor betydelse då tillståndet kan påverka 
anestesiinduktionen negativt. Under operation krävs då fler åtgärder och postoperativt 
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kan barnet bli aggressivt, drabbas av sömnsvårigheter och mardrömmar (Harris et al., 
2013). 
 
Perioperativ oro hos barn kan även ge cirkulatoriska och respiratoriska störningar samt 
påverka matspjälkningssystemet (Marofi et al., 2018). Den kan leda till symtom som 
högt blodtryck, takykardi och kärlsammandragningar, vilket i sig kan leda till försämrad 
cirkulation i kroppens vävnad. Detta kan vidare medföra att operationssår inte läker som 
de bör. Luftvägskomplikationer, försämrat immunsystem och ökad risk för infektioner 
kan även uppstå till följd av oro. Oron skapar även negativa konsekvenser postoperativt 
i form av ökat behov av analgetika, längre återhämtningstid och därigenom möjligen 
förlängd sjukhusvistelse (ibid.). 
 
Tidigare forskning visar på ett samband mellan preoperativ oro och negativa beteenden 
postoperativt hos barn (Dreger & Tremback, 2006). Preoperativ oro är ett globalt 
bekymmer att hantera, förebygga och reducera. Att minimera pre- och postoperativ oro 
är av stor betydelse för barnets välbefinnande, likväl som för verksamheten, då det 
medför minskat lidande och kortare vårdtid (ibid.). I operationssalen är flera 
professioner verksamma samtidigt vilket medför att oron hos barnet kan ses och 
upplevas på olika sätt av olika personer. Detta kan generera varierande infallsvinklar 
som kan bidra till flera alternativa sätt att hantera oron. Idag är det en utmaning att 
hantera och minimera oro skyndsamt och följsamt delvis på grund av intensiva och 
strama operationsprogram med begränsad flexibilitet (ibid.). Genom att ta hänsyn till 
barnets utvecklingsstadier kan även anpassad omvårdnad utföras för att minska barnets 
oro. Barn som håller fast vid sina föräldrar tenderar att uppleva mer oro än andra barn. 
De är ofta oroliga och stressade under hela förloppet, från transport till 
operationsrummet fram till uppvaknandet på den postoperativa avdelningen (ibid). 
 
2.1.1 Bedömning av perioperativ oro 
 
Den perioperativa oron hos ett barn är ett tillstånd som kan vara svårt för någon utifrån 
att bedöma, det är endast barnet själv som kan avgöra hur stark den är (Cardinal, 
Arroyo, Magbanua & Sajnani, 2017). Det bästa sättet att ta reda på barnets oro är att 
fråga barnet om hur det mår. Det kan dock bli problematiskt med mindre barn som inte 
kan redogöra för sig verbalt. För att bedöma oron hos mindre barn finns det exempelvis 
visualiseringsmetoder där barnet kan peka på bilder för att redogöra hur det känner 
(ibid.). Den kan även bedömas med hjälp av olika mätinstrument. Exempel på dessa är 
bland annat modified Yale Preoperative Anxiety Scale (m-YPAS) och State-Trait 
Anxiety Inventory for Children (STAIC) (Kain et al., 1997). För att mäta postoperativa 
beteendeförändringar används även andra typer av mätinstrument som Post 
Hospitalization Behavior Questionnaire (PHBQ) och Children's Emotional 
Manifestation Scale (CEMS) (Faulk et al., 2009; Li & Lopez, 2006). För kortfattad 
beskrivning, se bilaga 1. 
 
2.1.2 Kognitiv utveckling 
 
Barns utveckling är oavbruten och komplex, den börjar vid barnets födelse och pågår 
upp till vuxen ålder (Harris, Sibley, Rodriguez & Brandt, 2013). Förmågan att hantera 
oro och stress inför en operation grundar sig i hur väl de kan använda sig av 
copingstrategier, deras ålder och vilket utvecklingsstadium de befinner sig i. Den 
kognitiva utvecklingen och barnets förmåga att förstå varför en operation ska utförs 
påverkar det perioperativa beteendet. Ju äldre barn blir desto lättare har de att förstå 
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innebörden av en sjukdom, dess utveckling, och således varför en operation kan bli 
nödvändig (ibid.). 
 
Barn noll till två år har begränsad verbal förmåga och agerar impulsivt, de har inte 
förmågan att berätta om deras upplevelser eller känslor (Harris et al., 2013). Barnet är 
mycket beroende av sina föräldrar och den största orsaken till stress i denna ålder är 
separationen från sina föräldrar. I kontakt med den främmande och obekanta 
sjukvårdspersonalen, i sina säregna arbetskläder, kan oron och stressnivån hos barnet 
påverkas (ibid.). 
 
Mellan två och sju år har barnet en livlig fantasi, förmågan att tänka logiskt och abstrakt 
saknas. Det finns däremot ett större och växande verbalt förråd, beroende på var i 
åldersspannet barnet befinner sig. De kan förstå samband mellan orsak och effekt på ett 
enkelt plan. Oro i denna ålder kan skapas av separation från sin familj och till viss del 
av förståelse för varför exempelvis en operation ska utföras (Harris et al., 2013). 
 
I åldern sju till elva år har ett mer abstrakt och rationellt tänkande utvecklats och barnet 
är nu mindre egocentriskt. De kan förstå ett mer komplext sammanhang och ser världen 
i och ur olika dimensioner. Faktorer som orsakar oro och stress i denna ålder är 
separation från familjen, rädsla för smärta, att den postoperativa smärtan ska vara 
påtaglig eller att operationen genomförts på grund av att barnet gjort något fel (Harris et 
al., 2013). 
 
Vid elva år och uppåt utvecklas ett mer vuxet eller moget tankesätt och barnet kan 
exempelvis relatera till hur sjukdomen påverkar dem själva. Här är det andra faktorer 
som kan orsaka oro och stress, barnet har större insikt, stark integritet och vilja att vara 
privat. Ökad medvetenhet hos barnet kan medföra fokus på hur ett ärr, efter en 
operation, ser ut och var det är lokaliserat samt att det påverkar utseendet (Harris et al., 
2013). 
 
2.2 Perioperativ vård av barn 
 
I USA på 1970-talet började begreppet perioperativ vård användas. Den perioperativa 
vården är anestesi- och operationssjuksköterskans vårdande av, samverkan och dialog 
med patienten pre-, intra- och postoperativt (Lindwall & von Post, 2012). 
Begynnelseordet peri (grekisk härkomst) betyder ungefär runt omkring och innefattar 
ett tidsförhållande som inbegriper mötet och dialogen före- (pre-), under (intra-), och 
efter (post-) operation (Lindwall & von Post, 2008). Det perioperativa arbetssättet 
eftersträvar att anestesisjuksköterskan bland annat skapar kontinuitet i vårdandet för att 
verka just vårdande för den enskilda pediatriska patienten som ska genomgå operation 
(Lindwall & von Post, 2012). 
 
2.2.1 Anestesisjuksköterskan och föräldrarnas roll 
 
Anestesisjuksköterskans arbete är kopplat till en etisk värdegrund vilket bland annat 
innebär att alla patienter, således även barn, ska vårdas efter deras individuella behov. 
Barnen ska ses i sin unika situation med öppenhet och respekt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Barnkirurgi utförs på de flesta sjukhus, inte bara på 
specialiserade pediatriska inrättningar och barnsjukhus, därför är det viktigt att 
anestesisjuksköterskan har grundläggande kunskaper om barnets fysiologi och speciella 
behov av vård under anestesi (Derieg, 2017). Vidare bör den som handhar det 
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pediatriska anestesiförfarandet besitta en särskild kompetens samtidigt som 
vårdinrättningen där förfarandet sker ska ha tillräckligt med resurser och kompetens för 
att ta hand om barnet under hela det perioperativa förloppet (Svensk förening för 
barnanestesi och barnintensivvård, 2008). Följaktligen, och i detta sammanhang, arbetar 
anestesisjuksköterskan vanligen i team med anestesiolog som innehar utbildning och 
erfarenhet av barnanestesi (Østgaard, 2010). Anestesisjuksköterskan bör inneha ett 
kritiskt förhållningssätt, granska evidensbaserad kunskap och syna vilka strategier som 
kan minska oron preoperativt för att främja bästa möjliga vård för barnet (Dreger & 
Tremback, 2006). 
 
Perioperativ kommunikation är en fundamental del i mötet mellan 
anestesisjuksköterskan och barnet, inte minst för att kunna möta barnet i dess rådande 
utvecklingsfas (Fanghol & Valla, 2013). Anestesiologisk omvårdnad innefattar bland 
annat att kunna informera och undervisa barnet och dess föräldrar om den kommande 
operationen (ibid.). God perioperativ kommunikation är en förutsättning för att ge 
barnet och dess föräldrar en positiv upplevelse av vården. Den kan skapa tillit, 
förtroende och trygghet vilket anestesisjuksköterskan bör förmå och ha som målsättning 
i sin yrkesroll (Fanghol & Valla, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Lindwall 
och von Post (2009) understryker vikten av att anestesisjuksköterskan är öppen, 
mottaglig och ständigt närvarande vilket innebär att denne lyssnar och antar en 
reflekterande sinnesstämning. Det handlar delvis om att se eller höra vilka behov barnen 
har för stunden och om detta inte kan läsas av försvåras den perioperativa 
kommunikationen (ibid.). 
 
Oro och stress skapas både hos barnet och också föräldrarna när barnet ska genomgå en 
medicinsk behandling och separeras från sina föräldrar (Erhaze, Dowling & Devane, 
2016). När ett barn ska sövas är oftast en av föräldrarna med inne på operationssalen 
och deltar under induktionen (Østgaard, 2010). En förälders deltagande inne på 
operationssalen kan skapa trygghet för barnet vilket är en relativt enkel och 
kostnadseffektiv åtgärd (Erhaze et al., 2016). Det finns dock de som hävdar att det inte 
alltid är positivt då förälderns oro kan smitta av sig på barnet som förstärker dess oro 
(Erhaze et al., 2016; Rasti, Jahanpour & Motamed, 2014). En förälder som är med under 
induktionsfasen av anestesin kan emellertid uppleva att dennes egen oro reduceras 
(Rasti et al., 2014). Vidare kan föräldrarnas närvaro påverka rutinerna inne på 
operationssalen, personalen kan uppleva att de blir avbrutna och att de frångår sina 
normala rutiner (Erhaze et al., 2016; Rasti, Jahanpour & Motamed, 2014). 
 
Anestesisjuksköterskans förmåga att kommunicera och att utföra praktiska moment 
speglar ofta dennes kunskapsnivå (Fanghol & Valla, 2013). Anestesisjuksköterskan 
behöver, utöver förmågan att kommunicera med barnet på barnets villkor, bland annat 
ha kunskap om barnets tillväxt och utveckling, fysiskt såväl som kognitivt. Vidare 
fordras förmågan att tolka och bedöma symtom som smärta och obehag för att skapa en 
trygg situation både för barnet och föräldrarna (ibid.). 
 
2.2.2 Preoperativ bedömning: ASA-klassificering 
 
Anestesisjuksköterskan ska kunna planera och utföra generell anestesi, utefter 
anestesiologens ordinationer på pediatriska patienter inom ASA-klass 1 och 2 (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). ASA-klassificeringen är ett bedömningssystem som berör 
patientens fysiologiska status och preoperativa hälsotillstånd inför anestesi och 
operation (Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2015; Valeberg, 2017). 
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ASA 1 innebär att patienterna är friska sedan tidigare. ASA 2 innebär att patienten har 
en mild systemsjukdom. Exempel på ASA-klass 2 patienter är gravida, överviktiga med 
BMI, Body Mass Index, mellan 30-39 och kontrollerad diabetes. Högre ASA-klasser 
som sträcker sig från 3-6 innefattar allvarligare tillstånd. ASA 3 patienter har svårare 
systemsjukdomar som till exempel KOL och terminal njursvikt. ASA 4 innefattar 
systemsjukdomar som är livshotande såsom sepsis och nyligen genomgången 
hjärtinfarkt (mindre än 3 månader sedan). Vid ASA 5 är patienten moribund och kräver 
operation för att överleva, exempel är aortaaneurysm och multiorgansvikt. ASA 6 är en 
moribund patient som är hjärndöd, patienten kan eventuellt donera organ och därav 
komma att opereras (Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2015). 
 
2.3 Förebyggande och reducerande av perioperativ oro hos barn 
 
Det finns olika strategier och metoder för att förebygga och reducera oro hos barn under 
det perioperativa förloppet. Det kan bland annat handla om så enkla metoder som att 
föräldrarna håller sitt barn i famnen under induktionsförfarandet. Musik är ett annat 
verktyg som används i syfte att verka avledande (Aytekin, Doru & Kucukoglu, 2016). 
Tillhandahållandet av information är även en viktig komponent preoperativt, 
informationsspridning via internet kan vara ett fördelaktigt och lättillgängligt instrument 
(Karolinska Universitetssjukhuset, 2017). Barn kan härigenom, tillsammans med sina 
föräldrar, ta del av informationen i lugn och ro ifrån hemmet (ibid.). Besök på 
operationsavdelningen kan också reducera oro för både barn och föräldrar. Vid detta 
tillfälle kan relevant information presenteras i lugn och ro och det ger även möjlighet att 
bekanta sig med den aktuella vårdmiljön och vårdpersonalen (Fanghol & Valla, 2013). 
 
2.3.1 Premedicinering 
 
Premedicinering är en del av den perioperativa vården. Premedicinering till barn ska 
verka smärtstillande och avslappnande. Det finns många olika läkemedel som används i 
premedicinerande syfte (Narkosguiden, 2016). Ångestdämpande läkemedel är vanligt 
förekommande, de verkar lugnande eller sövande utan analgetisk effekt och kan orsaka 
en viss minnesförlust. Somliga barn kan få paradoxala reaktioner i form av att trötthet 
motarbetas, en oförmåga eller ovilja att ligga stilla eller att vila (Chatrath, Kumar, 
Sachdeva & Thakur, 2018; Fanghol & Valla, 2013). På grund av detta har somliga 
verksamheter börjat använda, i grunden, blodtryckssänkande läkemedel som 
premedicinering till barn. Effektdurationen är längre och de paradoxala reaktionerna 
uteblir vilket kan vara en stor fördel för barnet (Fanghol & Valla, 2013). 
 
Det vanligaste förekommande administreringssättet för premedicinering hos barn är oral 
administrering (80%), följt av nasal (8%), intramuskulär (6%) och rektal (3%) 
(Chatrath, et. al., 2018). Nasal administrering ger läkemedlet en relativt snabb verkan 
tack vare att substansen kommer snabbt ut i blodomloppet och det centrala nervsystemet 
- sålunda tillträder sederingen snabbt och ger ingen eller begränsad obehagskänsla vilket 
gör det till ett lämpligt administreringssätt. Potenta analgetikum används även som 
premedicinering, de har snabbt tillslag och kort durationstid vilket är fördelaktigt då de 
inte stannar kvar i kroppen alltför länge. Den ideala premedicineringen bör vara möjlig 
att administrera på ett sätt som är lämpligt och fördelaktigt för barnet. Den ska i största 
möjliga mån ha en snabb verkan, inte ge paradoxala reaktioner, vara fri från 
biverkningar och ha en kort durationstid så att tiden på den postoperativa avdelningen 
minimeras (ibid.). 
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Om den perioperativa vården och i synnerhet preoperativa informationen tagits emot väl 
av barnet och miljön är barnvänlig kan detta minska behovet av premedicinering 
(Fanghol & Valla, 2013). Premedicinering bör inte ges rutinmässigt till alla barn, då 
effekten kan variera från ett barn till ett annat (Chatrath et al., 2018; Fanghol & Valla, 
2013). 
 
 
3 Teoretisk referensram 
 
Anestesisjuksköterskan har enligt sjuksköterskeprofessionens etiska kod i uppgift att 
främja hälsa och lindra lidande (ICN Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Samband 
kan ses mellan hälsa och oro i den perioperativa vården (Rosiek, Kornatowski, Rosiek-
Kryszewska, Leksowski & Leksowski, 2016). Oro hos barn inom denna vårdform kan 
orsaka ett lidande som i sin tur kan påverka barnets hälsa (Eriksson 2015, 2018). Med 
detta i åtanke förefaller det relevant att inkludera och belysa de teoretiska begreppen 
hälsa och lidande i relation till studiens forskningsområde. 
 
3.1 Hälsa och Lidande 
 
Hälsa är en individuell upplevelse och känsla. Hälsa är inte detsamma för alla och det är 
inte något som människan har, utan någonting människan är (Nygård & Nåden, 2011). 
Hälsa är en naturlig beståndsdel hos människan och en del av att känna sig hel och 
välmående. Hälsa förknippas inte enbart med frånvaro av sjukdom utan även med ett 
välmående (ibid.). WHOs definition av hälsa lyder: ” Hälsa är ett tillstånd av 
fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” 
(Eriksson, 2018). Alla har rätt att uppleva hälsa, likaså barn. Tidigare beskrevs hälsa 
som frånvaro av sjukdom, om en människa var sjuk kunde denne inte uppleva hälsa. 
Begreppet hälsa har utvecklats med tiden och idag beskrivs hälsa som ett individuellt 
tillstånd, där fokus ligger på en helhetssyn av människan (ibid.). Eriksson (2018) menar 
att det finns tre huvudutgångspunkter inom begreppet hälsa; 1) Hälsa är en integration 
mellan det fysiska, psykiska och sociala som interagerar med varandra och skapar en 
helhet. 2) Hälsan är relativ och en individuell upplevelse. 3) Hälsan är sundhet, friskhet 
och en känsla av välbefinnande. En integration av dessa komponenter skapar hälsa hos 
människan. 
 
Lidande är en del av hälsan och lidandet kan ge hälsan en mening om människan utstår 
lidandet. Det är någonting negativt som människan upplever, att lida beskrivs som att 
våndas och pinas (Eriksson, 2015). Det kan även beskrivas som att kämpa och stå ut 
med något. Lida kan även innebära att försonas. “Patienten - den lidande människan”, 
ursprungligen innebar patient den lidande, en person som uthärdar någonting. Barn som 
genomgår en operation är patient och utsätts för ett lidande. Barnets kroppsspråk kan 
uttrycka dess lidande som kompensation för den begränsade och bristfälliga verbala 
språkförmågan. Det går inte alltid att sätta ord på lidandet, därför behöver 
sjukvårdspersonal förmå läsa av barns kroppsspråk och de tecken som kan tala för att 
barnet lider (ibid.). 
 
Lidandet i vården kan delas in i tre olika former; sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Sjukdomslidandet drabbar barnet då det skadas, ofta uppstår smärta vid 
skada vilket skapar ett lidande (Eriksson, 2015). Vårdlidande är ett lidande som sätts i 
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relation till vårdsituationen. Det vanligaste i vården är att patientens värdighet och 
dennes värde som människa kränks. När patientens värdighet kränks så fråntas 
möjligheten hos patienten att fullt ut vara människa. Patientens brukbarhet av sina egna 
hälsoresurser begränsas. Genom att inte se eller att nonchalera patienten kan denne 
kränkas. Utebliven vård, såsom inställd operation, kan bli en konsekvens för barnet om 
anestesisjuksköterskan misstolkar dennes signaler eller om inte tillräckligt god kontakt 
med barnet uppnås. Livslidandet innefattar ett lidande som berör barnets livssituation, 
rutiner och vardagliga sysslor. Det innebär att vardagliga sysslor som brukar utövas för 
tillfället inte gör det. Beroende på sjukdom så kan livslidandet innebära ett hot mot 
barnets existens (ibid.). 
 
Allt lidande som går att eliminera ska elimineras, det lidande som inte går att eliminera 
ska i största möjliga mån lindras (Eriksson, 2015). En vård där patienten känner sig 
välkommen och respekterad främjar förutsättningarna för att lindra lidande. Ofta krävs 
inte så mycket för att lindra lidandet, det är ofta små detaljer som inte verkar särskilt 
relevanta som kan vara väl så viktiga för den enskilde patienten. Att innerligt respektera 
och bekräfta patientens värdighet främjar lindrandet av lidandet (ibid.). 
 
Om ett barn upplever oro och lidande kan detta påverka barnets hälsa (Eriksson, 2018). 
Begreppen hälsa och lidande är nära sammanlänkade och relevanta för denna studie då 
oro hos barn medför påverkad hälsa och ett lidande. Att lida är en negativ upplevelse 
men genom att minska oro kan även lidande lindras och hälsa bevaras (Eriksson, 2015, 
2018). Den teoretiska referensramen om hälsa och lidande ligger som grund för studien 
och kommer att lyftas in i resultatdiskussionen. 
 
 
4 Problemformulering 
 
Under ett år opereras ungefär mellan 70 000-90 000 barn i åldrarna noll till fjorton år i 
Sverige. Barnkirurgi sker dagligen och de bakomliggande orsakerna varierar precis som 
ett barns, inklusive vårdnadshavarnas, oro inför en operation. Vårdmiljön är särpräglad 
och situationen kan upplevas stressande såväl som främmande. Anestesisjuksköterskan 
har bland annat i sin yrkesroll, en utmaning i att förebygga den oro som barn och 
vårdnadshavare kan uppleva inför ett stundande anestesi- och operationsförfarande. 
Perioperativ oro är ett känt problem likväl som att få barn att känna sig trygga inför en 
operation. Barnen utsätts härigenom för ett lidande och påverkad hälsa, i vissa fall 
dessutom följt av längre vårdtider och inställda operationer. Därför är det relevant att 
undersöka vilka strategier som förebygger och reducerar oro hos barn i det perioperativa 
skedet. 
 
 
5 Syfte 
 
Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie belysa strategier som förebygger och 
reducerar barns perioperativa oro. 
 
 
6 Metod 
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6.1 Design 
 
En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats har genomförts för att belysa 
studiens syfte. Genom ett ändamålsenligt och systematiskt tillvägagångssätt har 
forskning som är relevant för den specifika forskningsfrågan sökts, identifierats, 
selekterats, utvärderats och syntetiserats (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 
 
När forskningsfrågan identifierats delades frågans beståndsdelar in enligt PICO-
strukturen, se tabell 1. PICO förordas när studien har en kvantitativ ansats (Bettany-
Saltikov & McSherry, 2016). Strukturen och förfarandet kan underlätta 
sammansättningen av sökstrategier för stundande databassökning (Forsberg & 
Wengström, 2016). Bettany-Saltikov och McSherry (2016) framhåller att artiklarnas 
studiedesign kan vara lämplig att lägga till i den valda strukturen.  
 
Tabell 1 – PICO 
 

P I C O T  
 
Population 

 
Intervention 

 
Comparative 
intervention 
(Jämförande 
intervention) 
 

 
Outcome 
(Resultat) 

 
Type of study / 
research design 
(Forskningsdesign) 

Barn, 2-12 år, som 
ska genomgå/har 
genomgått 
anestesi och 
operation. 

Strategier i 
syfte att 
förebygga och 
reducera oro 
hos barn i det 
perioperativa 
förloppet. 

Ej aktuellt. Belyser 
strategier som 
förebygger och 
reducerar oro 
eller ej. 

Studier med 
kvantitativ design. 

 
P: (population) vem eller vilka studien berör. 
I: (intervention) vad studien avser att undersöka. 
C: (jämförande intervention) genomförs någon jämförelse i studien. 
O: (resultat) vad påvisar studien. 
T: (forskningsdesign) studiens design. 
 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Forsberg & Wengström, 2016) 
 
6.2 Urval 
 
Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga artiklar som omfattar barn, flickor och 
pojkar, två till tolv år inom ASA-klass 1 och 2. En gräns vid övergången barn och 
tonåringar bedömdes lämplig med anledning av den markanta utveckling barn 
genomgår och en vidare åldersspridning hade medfört en alltför omfattande studie att 
utföra. Skälet till ASA-klassbegränsningen var den komplexitet i det perioperativa 
förfarandet som högre nivåer medför (Svensk förening för anestesi och intensivvård, 
2015). Artiklarna skulle vara av kvantitativ ansats då det som studeras är mät- och oftast 
jämförbart (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). De inkluderade artiklarna skulle vara; 
etiskt granskade och författade på engelska, finnas tillgängliga i fulltext, vara kollegialt 
granskade (peer reviewed) och publicerade under de senaste tio åren. För att inte 
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komma bort ifrån huvudämnet omvårdnad i studien har renodlade medicinska studier, 
det vill säga som enbart berör läkemedel som förebygger eller reducerar oro hos barn 
och tandvård exkluderats. Tabellen (tabell 2) nedan återspeglar samtliga fastslagna 
urvalskriterier. 
 
Tabell 2 – Inklusions- och exklusionskriterier 
 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

P (population) 

- Barn (flickor och pojkar) två till tolv 
år, ASA-klass 1-2, som ska 
genomgå/har genomgått någon form 
av operation. 
- Barn med oro inför anestesi- och 
operationsförfarande. 

- Barn under två år och över tolv år. 
- Högre nivå än ASA-klass 2. 

I  (intervention) 
- Förebyggande och reducerande 
strategier. 
- Perioperativt förloppet. 

- Renodlade medicinska behandlingar. 
- Renodlad tandvård. 

C (jämförande 
grupp/intervention) - Ej aktuellt. - Ej aktuellt. 

O (resultat) - Belysa strategier som förebygger och 
reducerar oro eller ej. 

- Ej belysa strategier som förebygger 
och reducerar oro eller ej. 

T (studiedesign) 

- Kvantitativa studier. 
- Språk, engelska. 
- Kollegialt granskade. 
- Etiskt granskade. 

- Kvalitativa studier. 
- Forskning äldre än tio år. 

 
6.3 Datainsamling 
 
Datainsamlingen har utförts i bred bemärkelse genom sökningar i relevanta databaser. 
Flertalet testsökningar utfördes i syfte att undersöka forskningsområdets omfattning. 
Avsikten till förfarandet var att finna så stor mängd forskning som möjligt som berör 
forskningsfrågan (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Syftet med de breda 
sökningarna var att de skulle generera så omfattande mängd väsentliga artiklar som 
möjligt. Sökningar via internetbaserade sökmotorer genomfördes för att bredda 
sökandet ytterligare. Sökningarna i databaserna genererade dock mer relevanta träffar 
och tillräckligt med material att hantera för studiens omfattning. En noggrant beskriven 
sökhistorik till de identifierade artiklarna möjliggör återskapande av sökningen. Vidare 
styrks kvalitén i studien genom grundliga och omfattande sökningar utifrån aktuell 
forskningsfråga. Således kan en väloptimerad sökstrategi generera relevanta studier 
(ibid.). 
 
Följande databaser har nyttjats i sökandet efter aktuella och relevanta artiklar; Cinahl, 
Cochrane Library och PubMed. Cinahal innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom 
omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi. Cochrane Library innehåller flera olika 
deldatabaser inom många varierande ämnesområden, bland annat omvårdnad och 
medicin. PubMed omfattar främst vetenskapliga tidskriftsartiklar inom medicin och 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Sökord har brukats i fritext och i 
kombination med headings i Cinahl och MeSH termer i Cochrane Library och PubMed. 
Även kombinationer med de booleska operatörerna AND och OR har nyttjats. I 
fritextsökningarna har trunkering* och citationstecken ” använts för att bredda 
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sökningarna ytterligare. Sökstrategier och -tips från Linnúniversitetets bibliotek har 
nyttjats i sökexekveringen. Sökorden presenteras i tabell 3. 
 
 
Tabell 3 – Sökord utefter PICO 
 
Sökord PubMed 

- MeSH 
Cinahl 
- Headings 

Cochrane Library 
- MeSH 

P - Oro Anxiety Anxiety 
Anxiety in children 

Anxiety 

P - Barn Child Children* (fritext) 
Pediatric surgery 

Pediatrics 
Children* (fritext) 

P - Perioperativ 
omvårdnad 

Perioperative nursing  Perioperative care  
Perioperative 
nursing* (fritext) 

Perioperative care 

P - Operation Surgery (fritext) Pediatric surgery Surgery 

P - Anestesi Anesthesia Anesthesia/anesthesia 
nursing 

Anesthesia/ 
Anesthesia nursing* 
(fritext) 

I - Förebyggande 
åtgärder 

Prevention & control Prevention* (fritext) 
Preventive health care 

Prevention* (fritext) 
Preventive health 
care* (fritext) 

O - Reducera oro Anxiety reduction Reduced 
anxiety*(fritext) 
”Anxiety reduction” 

Reduce anxiety* 
(fritext) 
Anxiety reduction 

 
För att åstadkomma en verkningsfull sökning har relevanta nyckelord använts i PICO-
strukturen som speglar studiens syfte (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Eftersom 
indextermer använts och fritextsökningar utförts i olika konstellationer kan en bred 
sökning anses vara utförd. De nyckelord som inte återfanns som indextermer nyttjades 
som fritextord för att inte komma ifrån syftet (ibid.). Se sökschema, bilaga 2. 
 
Sökningarna genererade totalt 214 träffar i samtliga tre databaser; 104 i PubMed, 91 i 
Cochrane Library och 19 i CINAHL. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) förordar 
att sökträffarna genomgår en selektering i två steg. 
 
I det första steget lästes titlar och abstrakt vilket i detta fall resulterade i 196 relevanta 
artiklar. Av de 214 artiklarna exkluderades 18 på grund av dess, för syftet, avvikande 
titlar. Utifrån de 196 artiklarna exkluderades 96 stycken som ej ansågs relevanta utifrån 
studiens syfte. Således selekterades 100 artiklar ut i steg ett. I det andra steget lästes 
dessa i fulltext för att bedöma om de svarade upp till studiens syfte och de 
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urvalskriterier som fastställts. Efter denna genomläsning kvarstod en alltför stor mängd 
artiklar att bearbeta inom ramen för studien. Följaktligen begränsades artiklarnas 
publiceringsår ytterligare vilket resulterade i att inkluderad forskning inte var äldre än 
åtta år. De 25 artiklar som uppfyllde syftet och urvalskriterierna inkluderades i den 
nästkommande kvalitetsbedömningen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Åtta av 
dessa var dubbletter och hittades i flera av databaserna. 
 
Syftet med kvalitetsbedömningen av artiklarna var att påvisa trovärdigheten hos de 
utvalda studierna (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I sökandet efter relevanta och 
högkvalitativa artiklar rekommenderas att välja en etablerad och allmänt godtagen 
granskningsmall (ibid.). De artiklar som selekterades i steg två granskades enligt vald 
granskningsmall utifrån kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet från Statens 
beredning för medicinsk utvärdering, se bilaga 3 (SBU, 2014). Frågorna i 
bedömningsprotokollet har tilldelats siffrorna ett (1) för ”ja” svar och noll (0) för ”nej” 
svar. Svarsalternativen representerar hur väl artiklarna överensstämmer med frågorna 
där siffran ett (1) motsvarar ett högre överensstämmande. På detta sätt kan eventuella 
kvalitetsbrister i de analyserade artiklarna påvisas. Efter sammanställning av 
totalpoängen påvisas artikelns kvalitetsnivå enligt följande skala: låg (0-10 poäng), 
medel (11-21 poäng) och hög (22-31 poäng). Artiklar som erhåller medel- eller hög 
kvalitet har inkluderats om de svarar väl till studiens syfte. Bedömningen genererade 17 
artiklar med hög kvalitet och åtta artiklar med medelhög kvalitet. Ingen av de utvalda 
artiklarna erhöll låg kvalitetsbedömning således inkluderades samtliga artiklar att 
redogöra resultatet. Ett flödesschema visar den fullständiga artikelselekteringen, se 
bilaga 4. 
 
6.4 Dataanalys 
 
Initialt lästes och extraherades data från de artiklar som selekterades till studiens resultat 
för fortsatt granskning. Forskningsfrågans beståndsdelar enligt PICO-strukturen låg till 
grund för extraktionen som genomfördes med utgångspunkt i en artikelmatris. Matrisen 
bidrog till att dataextraheringen kunde genomföras på ett enhetligt och strukturerat sätt, 
se bilaga 5 (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Den fortsatta granskningen utfördes 
för att hitta gemensamma strategier i artiklarna och extraherad data sovrades och 
sorterades av uppsatsförfattarna var för sig. Efter extrahering diskuterades och 
argumenterades funna gemensamma och skilda strategier fram för att sortera och 
kategorisera stoffet. För att möjliggöra vidare syntetisering besvarades ett antal 
granskningsfrågor. Följande frågor behandlades: Finns det likheter i den extraherade 
datan? Finns det särskilda trender eller teman? Verkar datan vara riktad åt ett eller olika 
håll (ibid.)? Genom detta förfarande erhölls ett bearbetat, fördjupat och mer förädlat 
resultat. 
 
Totalt inkluderades 25 artiklar i studiens resultat. Ur dessa har data som berör strategier 
för att förebygga och reducera barns perioperativa oro extraherats. Denna data 
granskades, analyserades och resulterade i att två huvudkategorier utkristalliserades: 
information och distraktion. Ett antal underkategorier presenteras under de båda 
huvudkategorierna för att förtydliga det extraherade innehållet i dessa. Kategorierna 
presenteras i resultatet i form av löpande text och i tabellform vilket förordas av 
Bettany-Saltikov och McSherry (2016). 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 
 
I studien tas hänsyn till olika etiska överväganden för att öka studiens vetenskapliga 
värde (Forsberg & Wengström, 2016). I all forskning där människor involveras är 
grunden att respektera människovärdet och mänskliga rättigheter (Codex, 2018). 
Människans välbefinnande ska inte sättas undan för samhällets och vetenskapens behov. 
Forskningen bör således utgå ifrån göra-gott-principen och generera människan mer 
nytta än vad den kan orsaka skada (Codex, 2018; Sandman & Kjellström, 2013). 
 
Studierna, i de inkluderade resultatartiklarna, var samtliga etiskt granskade och 
accepterade av en etisk kommitté eller motsvarande. Det kan innebära att berörda 
studiedeltagare, i artiklarna som granskats, har fått information om studien, givit sitt 
samtycke till deltagande, haft rätten till att avstå eller avbryta sin medverkan och att 
skriftlig och muntlig konfidentialitet har tillgodosetts (Codex, 2018; Vetenskapsrådet, 
2002). Sandman och Kjellström (2013) lyfter också vikten av autonomiprincipen. 
 
Samtliga analyserade artiklar har sparats i ursprungsform för eventuell framtida 
granskning. För att undvika förvrängning, förfining och falsk presentation av resultatet 
var studiens målsättning att presentera artiklarnas relevanta resultat till fullo (Forsberg 
& Wengström, 2016). Tydligt objektivt förfaringssätt har genomgående fått prägla 
arbetsprocessen för att i största möjliga mån undvika inverkan av författarnas egen 
förförståelse då detta hade kunnat påverka artikelgranskning, dataanalys och därigenom 
studiens resultat. 
 
 
7 Resultat 
 
Granskningen och analysen resulterade i två huvudkategorier, information och 
distraktion. Nedan presenteras resultatet i löpande text. Samtliga resultatartiklar finns 
samlade i en artikelsammanfattning, se bilaga 6. 
 
7.1 Information 
 
I 15 artiklar läggs tonvikten på information och informationsspridning (Akca, Gozen & 
Akpinar, 2015; Al-Yateem, Brenner, Shorrab & Docherty, 2016; Bailey, Bird, McGrath 
& Chorney, 2015; Batuman, Gulec, Turktan, Gunes & Ozcengiz, 2016; Carlsson & 
Henningsson, 2018; Cuzzocrea, Costa, Gugliandolo & Larcan, 2016; Fernandes, 
Arriaga & Esteves, 2014; Fincher, Shaw & Ramelet, 2012; Fortier, Blount, Wang, 
Mayes & Kain, 2011; Hatipoglu, Gulec & Ozcengiz, 2018; Liguori et al., 2016; Ryu et 
al., 2017; Shaheenet al., 2018; Tunney & Boore, 2013; Wennström, Törnhage, Nasic, 
Hedelin & Bergh, 2011). 
 
Informationsstrategierna syftade till att förbereda och informera barn och föräldrar inför 
stundande anestesi och operationsförfarande för att eventuellt reducera deras oro. 
Strategierna varierade och informationen tillhandahölls antingen före eller under 
operationsdagen på olika sätt. Underkategorin multimedia innefattar strategier där olika 
kommunikationskanaler användes för att tillhandahålla information via; mobiltelefon 
(Ryu et al. (2017), TV (Batuman et al., 2016), läsplatta (Liguori et al., 2016), bärbar 
dator (Fernandes et al., 2014), informativ broschyr (Acka et al., 2015) och audiovisuell 
samt auditiv perioperativ information (Hatipoglu et al., 2018). Underkategorin 
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preoperativ förberedelse innefattar strategier som hade till syfte att tillhandahålla 
förberedande information via; sagobok (Shasheen et al., 2018; Tunney & Boore, 2013; 
Al-Yateem et al., 2016), förberedande besök på operationsavdelningen (Carlsson & 
Henningsson, 2018), den perioperativa dialogen (Wennström et al., 2011), 
informationsvideo till föräldrar (Bailey et al., 2015), familjecentrerat preoperativt 
interventionsprogram (Fortier et al., 2011), användandet av foton, 
utrustningsdemonstration samt rundvandring på operationsavdelningen (Fincher et al., 
2012) samt närvaro av psykolog och preoperativ förberedelseintervention (Cuzzocrea et 
al., 2016). De olika strategierna presenteras i underkategorierna multimedia och 
preoperativ förberedelse nedan. 
 
7.1.1 Multimedia 
 
Ryu, et al. (2017) och Batuman et al. (2016) undersökte om en informativ 
teaterföreställning och ett rollspel om operationsförfarandet var strategier som kunde 
reducera oro hos barn inför ett kirurgiskt ingrepp. Den inspelade teaterföreställningen 
kunde ses via en mobiltelefon medan rollspelet spelades upp på en TV. Båda studierna 
påvisade reducerad oro hos barnen som fick ta del av de inspelade föreställningarna 
(ibid.). Ryu et al. (2017) pekade bland annat på minskad oro i det preoperativa 
väntrummet och en större följsamhet och lugn under anestesiinduktionen. I studien av 
Liguori et al. (2016) var det en clownläkare som gav en humoristisk informativ rundtur 
av operationsrummet skådad via en läsplatta. Studien visade att de barn som fick ta del 
av applikationen upplevde mindre oro vid inträde i operationsrummet i jämförelse med 
barnen i kontrollgruppen (ibid.). I en annan informativ applikation fick barn ta del av 
filmer, via en bärbar dator, som beskrev det perioperativa tillvägagångssättet. 
Interaktiva och integrerade spelmoment åsyftade att säkerställa barnens förståelse. De 
barn som fick tillgång till applikationen redogjorde för mindre oro avseende 
sjukhusvistelsen, medicinska procedurer, sjukdom och negativa konsekvenser 
(Fernandes, et al., 2014). 
 
Hatipoglu et al., (2018) utvärderade hur audiovisuell och auditiv perioperativ 
information påverkade preoperativ oro och postoperativ beteendestörning hos barn som 
genomgick elektiv kirurgi. Resultatet visade att de barn som erhöll den audiovisuella 
informationen, det vill säga information som både kunde ses och höras, påvisade 
väsentligt mindre oro än barnen som inte fick informationen tilldelad på samma sätt. 
Studien påvisade även att förskolebarn under sju år upplevde mer oro oavsett 
intervention och att barn som skulle opereras för första gången upplevde mindre oro 
(ibid.). Akca et al., (2015) konstaterar också att audiovisuell information kan bidra till 
minskad oro hos barn. I deras studie används, utöver muntlig verbal kommunikation, 
bland annat en åldersanpassad broschyr om det kirurgiska förfarandet. Forskarna hävdar 
att det är möjligt att reducera oro genom att använda visuell och begriplig information 
som är lämplig utifrån barnens ålder och utvecklingsnivå (ibid.). 
 
7.1.2 Preoperativ förberedelse 
 
Förberedande strategier nyttjades i olika bemärkelse; Bailey et al., (2015) studerade 
verkan av en förberedande informationsvideo för föräldrar om att vara närvarande för 
sina barn vid induktionstillfället. I ett familjecentrerat preoperativt interventionsprogram 
var det olika komponenter bland annat maskträning (i hemmet), föräldraplanering och 
användandet av distraktion i väntrummet som utvärderades (Fortier et al., 2011). 
Fincher et al. (2012) tillhandahöll foton, en lekfull utrustningsdemonstration och en 
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rundtur av operationsavdelningens lokaler som en preoperativ förberedelsestrategi. 
Studien av Bailey et al. (2015) visade inte på någon signifikant skillnad i oro hos barnen 
oavsett om föräldern tog del av informationsvideon eller ej. Likaså i studien av Fincher 
et al. (2012) visade inte strategin på någon dominerande effekt på barns oro. Däremot 
påvisade Fortier et al. (2011) att föräldrarnas hängivenhet till de nämnda 
programkomponenterna medförde att barnens oro tenderade att hållas låg och relativt 
stabil. 
 
Al-Yateem et al. (2016), Shasheen et al. (2018) och Tunney och Boore (2013) 
undersökte huruvida informativa sagoböcker om operationsförfarandet kunde reducera 
oro hos barn som skulle opereras. Böckerna innehöll, utöver sagorna, åldersmässigt 
anpassade bilder som barnen själva interaktivt kunde färglägga och därigenom ha 
inverkan på berättelsen. Samtliga studier visar att sagoböcker kan reducera oro hos barn 
och strategin förespråkas av samtliga forskare (ibid.). Studien av Tunney och Boore 
(2013) visade att sagoboken var mest effektiv på oro hos flickor och att sjuåringar 
gynnandes mest av att ta del av interventionen. Vidare visade resultatet att femåringar 
var den åldersgrupp som påvisade mest oro (ibid.). Barn med mycket oro preoperativt 
visade mindre följsamhet postoperativt och ett mer negativt känslobeteende (Shasheen 
et al., 2018). 
 
Carlsson och Henningsson (2017) undersökte om ett preoperativt besök på 
operationsavdelningen en till två veckor innan operationen var en strategi som kunde 
påverka barns oro på operationsdagen. Resultatet visade inte någon signifikant skillnad 
på oron hos de barn som genomgick besöket och de som inte gjorde det (ibid.). 
Wennström et al. (2011) studerade effekten som den perioperativa dialogen hade på 
oron hos barn. Resultatet visade att barnen som erhöll den perioperativa dialogen hade 
mindre oro än de barn som inte erhöll den. Oron sjönk successivt under operationsdagen 
och var som lägst under den postoperativa fasen (ibid.). 
 
En studie som skiljer sig ifrån övriga är studien av Cuzzocrea et al. (2016). Studien 
undersökte huruvida närvaron av en psykolog bland annat kunde reducera barns oro. 
Effekten av enbart psykologens närvaro visade inte på reducerad oro i jämförelse med 
de övriga studiegrupperna. Däremot påvisades reducerad oro hos de barn som erhöll 
andra insatser utöver psykologens närvaro såsom; en lekfull informativ teater och 
demonstration av medicinska instrument samt stöttning och information till föräldrarna 
från psykologen under operationsförfarandet (ibid.). 
 
7.2 Distraktion 
 
I tio artiklar lyfts distraktion i varierad form fram i resultatet (Cumino et al., 2017; 
Gupta, Mathew & Bhardwaj, 2017; Heilbrunn et al., 2014; Kerimoglu, Neuman, Paul, 
Stefanov & Twersky, 2013; Kim, Jung, Yu & Park, 2015; Lee et al., 2012; Mifflin et 
al., 2012; Sola et al., 2017; Yun, Jung & Kim, 2015). 
 
Distraktionsstrategierna skilde sig åt och olika kommunikationskanaler användes för att 
tillhandahålla dessa. Avsikten, i samtliga studier, var att barnen skulle distraheras och 
uppleva reducerad oro preoperativt, i väntan på operationen, eller under 
anestesiinduktionen. Underkategorin multimedia innefattar strategier där olika 
kommunikationskanaler användes för att verka distraherande; video/film (Kim et al., 
2015; Lee et al., 2012; Mifflin et al., 2012) och mobiltelefon (Cumino et al., 2017). 
Underkategorin lek innefattar; clown- och barnanpassade aktiviteter (Heilbrunn et al., 
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2014; Yun et al., 2015). Underkategorin doft innefattar hur doft verkar vid 
maskinduktion (Gupta et al., 2017). De olika strategierna presenteras i 
underkategorierna multimedia, lek och doft nedan. 
 
7.2.1 Multimedia 
 
Åldersanpassad tecknad film som barnen själva fick välja nyttjades i de studier som 
involverade film för att verka distraherande. Samtliga studier visade att tecknad film 
reducerade oro hos barnen preoperativt eller under induktionen (Kim et al., 2015; Lee et 
al., 2012; Mifflin et al., 2012). Kim et al. (2015) visade även att föräldrarnas närvaro 
reducerade oron som associeras med separationen från föräldrarna. I studien av Cumino 
et al. (2017) användes åldersanpassade mobilapplikationer för att distrahera barnen i 
väntrummet, resultatet visade på reducerad oro under tiden i väntrummet. 
 
Kerimoglu et al. (2013) och Sola et al. (2017) studerade om åldersanpassade TV-
program kunde reducera oro hos barn i samma utsträckning som premedicinering med 
ett sederande läkemedel. Kerimimoglu et al. (2013) lät barnen använda videoglasögon 
för att ta del av TV-programmen medan Sola et al. (2017) använde en bärbar digital 
videospelare. Studiernas resultat visar att interventionsstrategierna inte är underlägsna 
den farmakologiska behandlingen för att reducera oro. Forskarna framhåller att 
metoderna är säkra, icke-invasiva, icke-farmakologiska och ett således behagliga 
alternativ (ibid.). 
 
7.2.2 Lek 
 
Heilbrunn et al. (2014) använde lek som distraktion för att reducera oro hos barn. 
Interventionsstrategierna innefattade åldersanpassade insatser som minimerar oro, 
sjukhusclowner och andra anpassade aktiviteter för barn såsom roliga historier, 
såpbubblor och musik. Även Yun et al. (2015) undersökte effekten av en 
clownintervention, i studien var strategin att använda en utbildande clown-sjuksköterska 
som interagerade med barnen. Studien undersökte om den preoperativa strategin hade 
effekt på barnens oro och smärta postoperativt. Studierna påvisade olika resultat, 
Heilbrunn et al. (2014) visade att clowninterventionen inte hade någon reducerande 
effekt på oron hos barnen medan Yun et al. (2015) pekade på det motsatta. Yun et al. 
(2015) påvisade också reducerad smärta postoperativt som följdeffekt. 
 
7.2.3 Doft 
 
Studien av Gupta et al. (2017) sticker ut bland artiklarna, här studerades effekten av 
fruktdoft i inhalationsmasken vid induktionsförfarandet. Samtliga inkluderade barn fick 
välja en doft som tilltalade dem. Därefter fick barnen, utan dess vetskap, antingen 
inhalera genom en doftande mask (interventionsgrupp) eller en doftfri mask 
(kontrollgrupp). Nivån av oro hos barnen visade sig dock vara lika hög, vare sig det var 
i väntrummet eller under själva induktionen och oavsett maskens doft. Forskarna hävdar 
att detta tyder på en placeboeffekt orsakad av förväntan hos barnen. I och med att 
barnen fick välja doft initialt antog alla barn att en fruktdoft skulle förekomma när 
masken väl placerades. Så vår dock inte fallet då kontrollgruppen endast erhöll doftfria 
masker, således var det förväntan som bidrog till effekten på barnens oro. Forskarna 
framhöll i och med detta resultat att det ändå kan vara fördelaktigt att använda sig av 
dofter vid maskinhalation (ibid.). 
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8 Diskussion 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Valet att genomföra en systematisk litteraturstudie ansågs vara ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att utforska det valda ämnet och problemområdet. Studiens syfte 
var att undersöka vilka strategier som förebygger och reducerar barns oro därför föreföll 
därtill en kvantitativ ansats passande. Med en kvantitativ ansats kan strategiernas verkan 
konstateras eller förkastas inte minst då studierna ofta är av jämförande karaktär. Det 
kan röra sig om två eller flera faktorer som ställs i förhållande till varandra. Hade en 
kvalitativ ansats legat till grund för studien skulle inte strategierna uppenbara sig på 
samma sätt, ej heller kunnat bekräftas eller förkastas då ansatsen lägger vikten vid 
subjektiva upplevelser (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 
 
En intervjustudie hade varit en alternativ metod sett till studiens karaktär men det 
ansågs inte lämpligt i detta fall. Framförallt ansågs det olämpligt då barn från två år 
förmodligen har svårt att medverka, förstå innebörden och fullfölja genomförandet 
(Polit & Beck, 2014). Vidare hade föräldrarnas involvering och samtycke fordrats för 
detta genomförande (Sandman & Kjellström, 2013). Det hade sannolikt också påverkat 
barnets uppträdande och respons. Alternativt hade föräldrarna kunnat intervjuas, dock 
skulle det ge annan infallsvinkel och framhålla föräldrarnas upplevelse av barnens oro. 
Således hade inte barnens egen upplevelse av oron framträtt i samma bemärkelse vilket 
hade förändrat studien och dess syfte fundamentalt. 
 
Inklusionskriterierna reviderades under arbetets gång och mynnade delvis ut i att barn 
från två till tolv år inkluderades. Det ansågs efter en rad testsökningar och 
huvudsökningar som ett bra åldersintervall för att få en specifik sökning och ett brett 
resultat. Med en specifik men bred sökning kan trovärdig- och giltigheten anses vara 
stärkt (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Genom att inkludera barn inom ASA-klass 
1 och 2 och exkludera barn med kronisk diagnos, högre ASA-klass, kan resultatet i en 
vidare kontext appliceras i praxis. Barn med mer påtaglig dysfunktion kräver möjligen 
ett annat angreppssätt vad gäller kommunikationskanal, typ av information och 
distraktion för att deras oro ska kunna förebyggas och reduceras (Muskat et al., 2015). 
Häri låg också skälet till att denna gränsdragning och exkludering genomfördes. 
 
Vidare exkluderades spädbarn, noll till ett år, barn ett till två år och tonåringar från och 
med 13 år. De exkluderades på grund av dess medverkande- och förståelseförmåga samt 
deras psykiska och fysiska utveckling. Att bredda barnens åldersintervall hade möjligen 
givit ytterligare exempel på förebyggande och ororeducerande strategier men också en 
svårighet att knyta samman all data inom ramen för denna studie. Årtalet på 
resultatartiklarna begränsades ytterligare under granskningens gång, initialt var 
tidsperioden 2009-2019. Sökningarna genererade ett stort antal artiklar vilket föranledde 
valet att endast ta med den mest aktuella forskningen som återfanns i sökningarna och 
således reducerades forskningens ålder med två år, 2011-2019. Forskningen som 
inkluderats är följaktligen inte äldre än åtta år vilket kan anses styrka studien. Å andra 
sidan kan detta anses vara en svaghet då risken finns att värdefullt material härigenom 
gått förlorad. Ett ytterligare skäl till att artiklar exkluderades var om innehållet enbart 
speglade och belyste föräldrarnas oro. 
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Forskningsspråket begränsades till enbart studier författade på engelska vilket kan anses 
vara ett vedertaget språk inom forskningsvärlden. Detta kan dock ha medfört att gedigna 
studier författade på annat språk även här har gått förlorade. För att bibehålla 
omvårdnadsperspektivet selekterades studier som berör icke-farmakologiska strategier. 
Trots att samtliga studier berör dessa tas även ett antal farmakologiska strategier upp i 
ett jämförande syfte. Detta har dock inte påverkat det omvårdnadsmässiga perspektivet 
och enbart verkat som en jämförande komponent. Infallsvinkeln ger en inblick i att 
oroproblematiken och dess komplexa natur kan hanteras på olika sätt och att 
förfaringssätten varierar. Att samtliga studier var kollegialt granskade är en för studien 
styrkande faktor. 
 
Sökorden som användes hade sin grund i studiens syfte och forskningsfrågans 
beståndsdelar, genom testsökningar och funna artiklar erhölls ytterligare sökord. 
Samtliga sökord fanns ej som ämnesord i databaserna utan användes då som 
fritextsökningar. Detta kan ses som en svaghet i val av sökord samtidigt som det gav 
möjlighet att genomföra snarlika sökningar i de olika databaserna. Oro som är ett av 
huvudsökorden i studien översattes till anxiety på engelska. Anxiety på engelska kan 
översättas till ångest, som är en starkare form av oro, men då ångest och oro är 
närbesläktade valdes oro som nyckelord i studien (Gren Landell, 2010). Genom att 
förhålla sig till ett valt begrepp styrker det studien då det ger en enhetlighet och 
kontinuitet i texten (Rosén, 2017). 
 
De sökningar som utförts i studien skulle kunna ha strukturerats upp på annorlunda vis 
vilket möjligen hade kunnat generera än mer specifika, och följaktligen bättre, träffar. 
Dock anses relevanta och specifika sökningar gjorts då antalet artiklar varit många men 
ändå inom en hanterbar nivå och inom syftets ram. Det stora antalet artiklar som 
genomarbetats och inkluderats i studien påvisar en styrka som ökar trovärdigheten 
(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). De åtta dubbletter som erhölls talar för att 
sökningarna utförts på ett systematiskt sätt. Genom den tydliga beskrivningen av 
samtliga steg i metoden, inklusive sökhistoriken, ges läsaren större möjlighet att förstå 
denna och således återskapa den genomförda söktstrategin för att finna studiens 
resultatartiklar. (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Rosén, 2017). Rosén (2017) 
understryker också att en gedigen systematisk översikt ger läsaren möjlighet att bedöma 
om relevant forskning saknas. Att studien utförts på ett systematiskt sätt styrker studiens 
trovärdighet (Rosén, 2017). Likaså är studiens giltighet god då den påvisar och belyser 
det som den åsyftar (ibid.). Studien kan ej generaliseras men ge en inblick i hur det 
undersökta ämnesområdet skulle kunna hanteras i den perioperativa vården. 
 
Sökningarna i databaserna Cinahl och Cochrane Library har innehållit sökningar med 
sökordet anestesi- ”anesthesia”, både som heading, MeSh term och fritext. Detta 
utfördes då det krävdes för att finna relevanta artiklar. Medan sökningarna i PubMed 
genererade relevanta artiklar utan sökordet anestesi. Sökningar utfördes i tre databaser 
vilket kan ses som en begränsning i studien. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 
poängterar vikten av att söka brett i många olika databaser. SBU (2017) framhåller dock 
att om sökningar gjorts i tre relevanta databaser för ämnet är det tillräckligt för att få ett 
brett resultat. Studiens tidsram och föregående resonemang medförde att tre databaser 
selekterades. Databaserna som sökningarna utförts i tillhör alla ämnesguiden för hälso- 
och vårdvetenskap. Det anses vara en styrka att sökningarna har utgått ifrån relevanta 
databaser vilket också kan anses öka studiens trovärdighet (ibid.). 
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Majoriteten av studierna, 20 av 25, i de inkluderade artiklarna är randomiserade. Detta 
anses vara en styrka då studieformen påvisar effekten av den avsedda interventionen 
och innehar ett högt bevisvärde (Bettany-Saltikov & McSherry, 2017; Rosén, 2017; 
Forsberg & Wengström, 2016). Studieformen och dess underlag ligger ofta till grund 
för att utveckla rekommendationer för medicinsk praxis (Forsberg & Wengström, 
2016). 
 
Artiklarna i resultatet är studier från olika delar av världen. Detta visar på att 
problematiken är global och ger en inblick i hur denna kan hanteras runt om i världen. 
Det visar både på en mångfald av strategier men samtidigt en enighet inom dessa. Det 
ger även en bild av att barns perioperativa oro kanske inte skiljer sig i så hög grad runt 
om i världen vilket också innebär att det kan finnas en möjlighet att pröva på och 
eventuellt applicera strategier som fungerar bra runt om världen även i Sverige. 
Självfallet finns; utöver kulturella, sociala, politiska och religiösa skillnader säkerligen 
påtagliga skillnader inom sjukvården och hur den bedrivs i forskningsländerna vilket 
kan försvåra detta. Jämförelser kan således göras men att likställa vårdförutsättningarna 
och barnens situation och upplevelser kanske inte är lika lätt. Det kan även finnas 
ekonomiska vinningar och aspekter av att nyttja andra länders och aktörers beprövade 
strategier. Om exempelvis flera vårdgivare i Sveriges investerar i en strategi så kan det 
ge gemensamma ekonomiska fördelar såsom minskade etableringskostnader och i 
slutändan fler genomförda anestesier och operationer. 
 
De mätinstrument som nyttjats för att mäta barns oro anses relevanta och lämpliga då de 
återkommer och används i flertalet studier. Det mätinstrument som främst har nyttjats i 
studierna är m-YPAS, 19 av 25 studier. Enligt Rosén (2017) anses det styrka studiens 
resultat om mätinstrumenten är av ett begränsat antal olika varianter. Dessutom kan det 
underlätta när studiernas resultat konkluderas. (ibid.). Samtliga resultatartiklar har 
påvisat medelhög till hög trovärdighet baserats på den kvalitetsgranskning som 
genomförts med hjälp av kvalitetsgranskningsmallen från SBU, vilket understryks som 
en styrka (Bettany-Saltikov & McSherry, 2017; SBU, 2017). Den data som erhölls ur 
artiklarna extraherades av respektive uppsatsförfattare vid olika tillfällen och på enskilt 
håll. Detta tillvägagångsätt medförde olika infallsvinklar som i sig stärkte 
nyansrikedomen i sammanställningen. Genom att innehållet diskuterats tillsammans 
fanns en gemensam såväl som individuell förståelse för artiklarna och dess innehåll. 
 
Det kan anses svårt att dra generaliserande slutsatser kring resultaten då studierna i sig 
kan ha haft begränsningar som hindrat detta. De inkluderade studierna kan dock 
tillsammans visa mönster av gemensamma effekter av att använda olika strategier i 
strävan att förebygga och reducera oro hos barn i klinisk praxis. Etiskt förhållningssätt 
har vidhållits i studien genom att de artiklar som inkluderats har varit etiskt godkända. 
När det kommer till den etiska självskattningen som genomfördes initialt påvisades inga 
avvikande faktorer som talade emot studiens genomförande. Genom det tydliga och 
objektiva förfaringssättet som genomgående har fått prägla arbetsprocessen har 
inverkan av uppsatsförfattarnas egen förförståelse väsentligen kunnat undvikas. Vidare 
var målsättningen med denna studie att göra gott det vill säga att generera människan 
mer nytta än vad den kan orsaka skada (Codex, 2018; Sandman & Kjellström, 2013). 
Anestesisjuksköterskor kan genom denna studie få kännedom om olika strategier som 
verkar för att förebygga och reducera barns oro under det perioperativa förloppet. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
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Syftet med den systematiska litteraturstudien var att finna strategier som verkar för att 
förebygga och reducera perioperativ oro hos barn. De resultatartiklar som presenterats 
har behandlat perioperativ oro och i synnerhet preoperativ samt postoperativ oro och 
beteendeförändringar. Intraoperativ oro har inte framträtt i studierna. Det kan vara svårt 
och delvis irrelevant att studera oro hos ett barn i denna fas då barnet trotsallt är sederad 
eller sövd. Under detta skede kommer barnet att observeras och vitalparametrar att 
följas men något tydligt orosbeteende kommer således, normalt sett, inte att framträda. 
Barn som genomgår någon form av medicinsk behandling i vaket eller sederat tillstånd 
hade kunnat observeras i denna fas men detta innefattas inte av studiens syfte och 
således var upplägget irrelevant. 
 
Fem artiklar belyser strategier som inte verkade överlägsna de sedvanliga eller 
jämförande interventionerna när det kommer till att förebygga och reducera oro hos 
barn i det perioperativa förloppet, se bilaga 6. Orsaken till dessa utfall kan variera men 
skulle kunna bero på flera omständigheter såsom; när, var och hur interventionen utförs, 
strategin i sig och dess upplägg, samt barnens ålder och utvecklingsnivå. 
 
8.2.1 Perioperativ vård 
 
Det framkommer i resultatet att den perioperativa dialogen är gynnsam för barn 
(Wennström et al., 2016). Trygghetsskapande och god kontakt leder till kontinuitet 
under det perioperativa förloppet vilket kan bidra till minskad oro (ibid.). Således skulle 
trygghet och tillit i en okänd miljö kunna leda till minskad oro och därigenom ett 
främjat välbefinnande. I bakgrunden lyfts den perioperativa vården som innefattar 
anestesi- och operationssjuksköterskans vårdande av, samverkan och dialog med 
patienten pre-, intra- och postoperativt (Lindwall & von Post, 2012). Den perioperativa 
arbetsformen eftersträvar bland annat att anestesisjuksköterskan söker skapa kontinuitet 
i vårdandet just för att denna ska verka vårdande för den enskilde patienten som ska 
genomgå operation. I ett välfungerande perioperativt arbete bör samma 
anestesisjuksköterska möta barnet dagen innan operationen för att sedan på 
operationsdagen följa barnet genom hela det perioperativa förloppet (ibid.). 
 
Idag finns det ett begränsat utrymme i vården för att implementera den perioperativa 
dialogen. Vårdens nuvarande strukturella problem med långa vårdköer, personalbrist 
och pressade operationsprogram orsakar en till synes stressig arbetsmiljö vilket bland 
annat medför bristfällig kontinuitet och hög personalomsättning. Är stressen påtaglig 
hos anestesisjuksköterskan skulle den även kunna påverka och ge upphov till ökad 
stress och oro hos barnen vilket i sig kan föranleda deras motvilja att samarbeta. 
Operationsteamet måste då ta ställning till hur de ska hantera situationen och hur länge 
de ska försöka få barnen att ändra inställning. Häri ligger bland annat 
anestesisjuksköterskans utmaning i att hantera och minimera oro skyndsamt och 
följsamt (Dreger & Tremback, 2006). Ökad trygghetskänsla och ett välbefinnande kan 
motverka ett lidande och i synnerhet vårdlidandet (Eriksson, 2015). En positiv 
vårdupplevelse kan bidra till att barnen skapar en god framtida relation till vården. För 
sjukhusen kan detta också vara gynnsamt, produktionsmässigt såväl som ekonomiskt. 
Minskad oro och ökad samarbetsvilja bör leda till färre inställda och fler fullföljda 
operationer utan onödiga avbrott. Barnens familjer kan även främjas av ett 
välfungerande perioperativt flöde då den beräknade återhämtningstiden och tiden på den 
postoperativa avdelningen inte behöver överskridas. Härigenom påfrestas inte 
föräldrarnas hälsa och känsloliv, arbetsliv och familjens ekonomi i någon större 
utsträckning. Att involvera föräldrarna i det perioperativa förloppet på olika sätt är 
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något som kan falla mer eller mindre väl ut men de har en central roll för barnet och 
anestesisjuksköterskan i denna vårdform. 
 
Inställda operationer påverkar sjukhusen ekonomiskt som nämnt ovan (SKL, 2018). En 
inställd operation beräknas kosta runt 12 000 kr i timmen, det kan därför vara angeläget 
att implementera strategier i operationsvården för att minska de inställda operationerna 
(ibid.). Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så 
att den främjar kostnadseffektivitet (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). 
Genom att minska oro hos barn, och härigenom öka deras följsamhet, under det 
perioperativa förloppet kan troligen fler operationer fullföljas. Detta förhållande påtalas 
även i tidigare forskning av bland andra Dreger och Tremback (2006). 
 
8.2.2 Åldersanpassad vård 
 
I resultatet framkom det att åldersanpassade sagoböcker kan reducera oro hos barn 
(Shasheen et al., 2018; Tunney & Boore, 2013; Al-Yateem et al., 2016). Vidare 
påvisade resultatet att åldersanpassade TV-program och filmer hade reducerande effekt 
på oro (Kermimoglu et al., 2013 & Sola et al., 2017). Oavsett strategi och 
kommunikationskanal kan barnen lättare relatera till och förstå interventionstrategierna 
om de är åldersanpassade. 
 
Resultatet framhåller femåringar som den åldersgrupp som påvisar mest oro (Tunney & 
Boore, 2013). Harris et al. (2013) framhäver å sin sida att barn under fem år har en 
högre risk att uppleva oro. Det understryks att det torde bero på att yngre barn i 
förskoleåldern inte har nått det kognitiva utvecklingsstadie som krävs för att begripa 
sammanhang och varför exempelvis en operation är nödvändig (ibid.). Som 
anestesisjuksköterska är det betydelsefullt att ha kunskap om barns utveckling, det 
främjar kommunikationsmöjligheten och dialogen vilket möjliggör att anpassad 
information kan tillhandahållas i större utsträckning. Genom att anpassa informationen 
till barnet kan dennes oro eventuellt reduceras. 
 
Anestesisjuksköterskeutbildningen behandlar bland annat barns fysiska förutsättningar 
och olikheter inför anestesi- och operationsförfarandet. Däremot saknas undervisning 
om hur barnen kan informeras och distraheras på olika sätt, beroende på dess ålder och 
utvecklingsnivå. Detta är ett område inom barnanestesi som skulle kunna lyftas än mer i 
utbildningen. Vidare bör det finnas välgrundade riktlinjer och lokala PM på sjukhusen 
som kan främja det förebyggande och ororeducerande arbetet i den perioperativa 
pediatriska vården. Detta skulle också underbygga arbetet med att lindra lidande och 
främja hälsa för de pediatriska patienterna (Eriksson, 2015, 2018). 
 
8.2.3 Preoperativa besök 
 
Studiens resultat visade att förberedande besök på operationsavdelningen inte hade 
någon reducerande effekt på barnens oro (Carlsson et al., 2017). Här krävs dock 
granskning, eller genomförande, av ytterligare studier för att kunna uttala sig om 
strategins effektivitet och eventuella generaliseringar kring denna. De flesta 
vårdinrättningar erbjuder idag förberedande besök om barnet så önskar (Fanghol & 
Valla, 2013). Fanghol och Valla (2013) hävdar att förberedande besök på 
operationsavdelningen någon dag innan operationen ska äga rum kan förebygga och 
reducera oro hos både barn och deras föräldrar. 
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För vården vore det relevant att vidare utforska effekten av dessa besök då resurser, 
såsom personal, tid och pengar, tas i anspråk för att realisera besöken. Vidare kan det 
finnas en vinning om besöken faller väl ut rent produktionsmässigt och ekonomiskt då 
reducerad oro kan medföra ett förbättrat perioperativt flöde. Hälsa är ett tillstånd som 
kan upplevas oavsett sjukdom eller inte (Eriksson, 2015, 2018). Lidande och hälsa har 
ett samband och om ett förberedande besök på operationsavdelningen kan leda till 
reducerad oro kan det även främja och medföra bibehållen hälsa (ibid.). 
 
8.2.4 Teknik och perioperativ kommunikation 
 
I resultatet lyfts flera olika former av tekniska hjälpmedel fram i syfte att tillhandahålla 
strategin eller att framhållas som del av den verkande strategin. Läsplattor, 
mobiltelefoner, videoglasögon och TV-spel är exempel på tekniska hjälpmedel som 
framkom i resultatet. Andra forskare som Caruso et al. (2018) lyfter fram vissa av dessa 
tekniska hjälpmedel som i större utsträckning implementeras i vården, delvis för att 
tillhandahålla och informera men också för att distrahera barnen i det perioperativa 
förloppet. Likaså framhåller Kato (2010) att användandet av underhållande, 
pedagogiska och undervisande material i pediatriska miljöer har tilltagit under senare år, 
TV-spel speciellt utformade för utbildning inom vården är exempel på detta. 
 
Den tekniska utvecklingen i vården tar större utrymme och genom att använda olika 
tekniska hjälpmedel för att tillhandahålla eller framhålla strategierna kan 
anestesisjuksköterskan ofrivilligt försumma dialogen med barnet. Kommunikationen 
mellan barnet och anestesisjuksköterskan är viktig; barnet ska bli sedd, känna trygghet 
och tillit (Fanghol & Valla, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Eriksson (2015) 
framhåller att vårdlidande uppstår när anestesisjuksköterskan inte ser barnet, inte 
lyssnar till dennes behov, pratar över huvudet eller hindrar dennes delaktighet. I vården 
av barn kan det verka okomplicerat att vända sig till föräldrarna för att förklara och 
informera. Det är dock barnet som är patient och det är alltid patienten som ska vara i 
fokus, föräldrarna bör trots det finnas nära till hands och hållas delaktiga. 
 
Ekman och Norberg (2017) belyser den personcentrerade vården där barnet och dess 
närstående är i fokus. Genom personcentrerad vård flyttas fokus från sjukdomen till 
barnet, dennes erfarenheter och upplevelser (ibid.). Som anestesisjuksköterska gäller det 
att se barnet som en unik individ, inte gestaltad av endast sjukdomen eller operationen 
som ska utföras (Sandman & Kjellström, 2018). 
 
När anestesisjuksköterskan möter barnet inträder en skyldighet och ett ansvar att vara 
omhändertagande, dennes handlingar styrs av grundläggande moraliska regler 
(Sandman & Kjellström, 2018). Om båda parter vill skapa en jag-du-relation ger det en 
värdefull relation i vårdmötet. Skapas en jag-du-relation ses barnet som en egen individ 
med känslor och olika intressen. Om anestesisjuksköterskan visar intresse för barnet 
leder det till att bekräftelse sker och välbefinnandet främjas. Skulle en jag-objekt-
relation uppstå ses barnet som ett objekt, sjukdomen eller operationen som ska utföras. 
Anestesisjuksköterskan bör sträva efter att en jag-du-relation skapas, men det är inte 
alltid ömsesidigt utifrån barnets perspektiv. Om så är fallet måste detta accepteras och 
barnets val respekteras. Antagandet i närhetsetiken är att en jag-du-relation är 
grundläggande moraliskt rätt i vårdmötet, så är således dock inte alltid fallet. Om 
anestesisjuksköterskan propsar på en jag-du-relation trots barnets inställning kan det 
anses kränkande och skapa ett lidande vilket i sin tur kan orsaka ohälsa (ibid.). Detta 
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förfarande påvisar också hur vården kan orsaka ett oavsiktligt vårdlidande (Eriksson, 
2015). 
 
8.2.5 Humor och glädje 
 
I resultatet påvisades att sjukhusclowner, clowndoktorer och clownsköterskor har 
nyttjats med varierande resultat i de inkluderade studierna. I studien av Heilbrunn et al. 
(2014) fungerade inte clownstrategin medan Ligouri et al. (2016) erhöll positiva, det vill 
säga ororeducerande, resultat som talar för strategin. Clownstrategin tas upp i andra 
studier, bland annat påvisar också Kocherov et al. (2016) att clownstrategin fungerade 
för att reducera oro. Det påvisades även att maskinduktion underlättades, tiden inne på 
operationssalen förkortades liksom den postoperativa återhämtningen (ibid.). 
 
Berger et al. (2014) framhåller att humor, med glädje och skratt, kan reducerar 
perioperativ oro hos barn och vuxna. Clownstrategierna syftar till att verka lekfulla och 
sprida glädje. Det är dock inte alla barn som uppskattar clowner. De kan verka 
skrämmande och medföra rädsla mer än glädje. Denna upplevelse är sannolikt 
individuell och förenad till barnens ålder och utvecklingsstadie. Detta skulle kunna vara 
en anledning till att clownstrategin i vissa fall inte fungerar och vice versa. 
Sammantaget är känslan av glädje en del av ett välbefinnande som främjar hälsa. 
Genom glädje och välbefinnande skapas en positiv atmosfär för barnet, en miljö som 
verkar ofarlig och behaglig. Skapandet av en positiv miljö, i detta sammanhang på 
operationsavdelningen, anses kunna förhindra vårdlidande, förebygga och reducera oro 
hos barnet och härigenom främja hälsa (Eriksson, 2015, 2018). 
 
 
9 Slutsats 
 
Studien påvisar att det finns mer eller mindre särskilda strategier som syftar till att 
förebygga och reducera barns periopertiva oro. Resultatet utkristalliserades i två 
huvudkategorier nämligen information och distraktion, se figur 1. 
 
Figur 1 – Reducerad oro genom information och distraktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom de två huvudkategorierna inryms ett antal underkategorier som påvisar att det 
finns en variation i hur oro kan hanteras för att förebyggas och reduceras inom den 
pediatriska perioperativa vården idag. I fem artiklar, av totalt 25, belystes strategier som 
inte verkade överlägsna de sedvanliga eller jämförande interventionerna när det kommer 
till att förebygga och reducera oro hos barn i det perioperativa förloppet. Studiens 
innehåll kan ge anestesisjuksköterskor såväl som andra professioner inom den 
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perioperativa vården en inblick i hur oro hos barn kan hanteras inom den perioperativa 
verksamheten. 
 
Underkategorin multimedia återkom i båda huvudkategorierna vilket kan peka på att 
strategierna därinom används i större utsträckning inom vården och möjligen kommer 
att användas och utvecklas än mer inom de kommande åren. Det tydliggjordes dock att 
det inte finns en enda åtgärd som anses vara vedertagen eller överlägsen andra. 
Strategierna involverade kommunikationskanaler som både tillhandahöll och verkade 
som en del av strategierna. Utöver mer klassiska kommunikationskanaler som 
informativa broschyrer nyttjades olika tekniska hjälpmedel såsom läsplattor, 
mobiltelefoner och videoglasögon för att framhålla information och för att verka 
distraherande. De tekniska kommunikationskanalerna verkar ligga rätt i tiden och 
framstår i dagens samhälle som lockande föremål för barn i varierande åldrar. Trots 
detta påvisar de mer klassiska kommunikationskanalerna att de också verkar förebygga 
och reducera perioperativ oro hos dagens barn. Strategier som stack ut involverade 
bland annat doftande inhalationsmasker, teaterframträdanden, sagoböcker och 
sjukhusclowner. 
 
De studier som har berört både icke-farmakologiska såväl som farmakologiska 
strategier har varit ett fåtal men fler av denna typ av studier skulle kunna vara av stort 
värde och nytta för den perioperativa vården och kommande pediatriska vårdtagare. 
Jämförande forskning skulle i större utsträckning kunna motivera olika 
behandlingsstrategier vid olika tillfällen utifrån situation och person. En icke-
farmakologisk strategi skulle exempelvis i ett barns fall kunna föredras då den kan anses 
var ett säkert, icke-invasivt och således behagligt alternativ till sedvanliga 
farmakologiska strategier såsom premedicinering. Vidare skulle detta kunna ha en 
positiv inverkan på vården och samhället i stort med; lindrat vårdlidande, minskad 
användning av farmaka, reducerad miljöpåverkan och ekonomisk vinning. 
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 I 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Mätinstrument för oro 
 
CEMS (Children's Emotional Manifestation Scale): Detta mätinstrument observerar 
barnens känslomässiga beteenden utifrån fem kategorier; ljudnivå, aktiviteten hos 
barnet, hur de interagerar, nivån på hur barnet samarbetar och vilka ansiktsuttryck 
barnet använder (Li & Lopez, 2006). 
 
m-YPAS (modified Yale Preoperative Anxiety Scale): Detta mätinstrument består av 
fem huvudkategorier; känslomässigt uttryck, barnets aktivitetsnivå, ljudnivån på barnet, 
hur mycket barnet tar stöd i och använder sin förälder samt hur exalterat barnet är (Kain 
et al., 1997). 
 
PHBQ (Post Hospitalization Behavior Questionnaire): Frågeformulär som berör barnets 
postoperativa beteendeförändringar, består av sex kategorier; allmän oro och regress av 
oron, oro i förhållande till separation, ätstörningar, aggressivitet gentemot 
självbestämmandet hos barnet, om barnet uppvisar apati och om barnet störs av oro vad 
gäller sömn (Faulk et al., 2009). 
 
STAIC (State-Trait Anxiety Inventory for Children): Föräldrarnas bedömning av 
barnets oro som utgår ifrån olika kategorier; generell oro, avsaknad av oro och 
förälderns upplevelse av hur tryggt barnet känner sig (Kain et al., 1997). 
  



  
 

II 

Bilaga 2 - Sökschema 
Sökning i Cinahl, Cochrane Library & PubMed, 190122 
 

 

 
  



  
 

III 

Bilaga 3 - Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 
(SBU, 2014) 
 
Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias). 
 
”Ja” svar ger 1 poäng. ”Nej”-, ”Oklart”- eller ”Ej tillämpligt” svar ger 0 poäng. Max 31 
poäng. Kvalitetsgradering: 0-10 poäng = låg kvalitet, 11-21 poäng = medel kvalitet och 
22-31 poäng = hög kvalitet. 
 
Selektionsbias 

• Användes lämplig randomiseringsmetod? (1/0) 
• Om studien har använt någon form av begränsning i randomiseringsprocessen 

(t.ex. block, strata, minimisering), är skälen till detta adekvata? (1/0) 
• Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? (1/0) 
• Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det skett på ett 

adekvat sätt? (1/0) 
 
Behandlingsbias 

• Var studiedeltagarna blindade? (1/0) 
• Var behandlare/prövare blindade? (1/0) 
• Var följsamheten i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation? (1/0) 
• Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt bortsett från 

interventionen? (1/0) 
 
Bedömningsbias 

• Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? (1/0) 
• Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som 

gavs? (1/0) 
• Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? (1/0) 
• Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? (1/0) 
• Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? (1/0) 
• Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? (1/0) 
• Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? (1/0) 
• Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga  

som är föremål för studien? (1/0) 
 
Bortfallsbias  

• Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek? (1/0) 
• Var bortfallet tillfredställande lågt i förhållande till storleken på utfallet? (1/0) 
• Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? (1/0) 
• Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt 

deltagande och de som fullföljer studien? (1/0) 
• Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? (1/0) 
• Var orsakerna till bortfallet analyserade? (1/0) 

 
Rapporteringsbias  

• Har studien följt ett i förväg publicerat studieprotokoll? (1/0) 
• Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive sekundära? (1/0) 
• Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

(1/0) 
• Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt? (1/0) 



  
 

IV 

• Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i studieprotokollet? (1/0) 
• Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? (1/0) 

 
Intressekonflikter  

• Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller 
obefintlig risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter? (1/0) 

• Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, låg eller obefintlig risk 
att studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet? 
(1/0) 

• Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att 
författarna har utvecklat interventionen)? (1/0) 
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Bilaga 4 - Flödesschema artikelselektering 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Titlar från databassökning: 
214 

 
Artikelabstrakt från databassökning: 

196 

Artiklar i fulltext: 
100 

Inkluderade artiklar: 
25 

 

Exkluderade titlar: 
18 

 
Exkluderade abstrakt: 

96 

Hög studiekvalitet: 
17 

Medelhög studiekvalitet: 
8 

Låg studiekvalitet: 
0 

Exkluderade artiklar: 
75 
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Bilaga 5 - Artikelmatris 
Matrisutformning inspirerad av Bettany-Saltikov och McSherry (2016), Segesten (2017) och Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011). 
 

 
Artikel 

 
Författare 
År 
Land 

 
Titel 
Tidskrift 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Kvalitet 

1  Författare: 
Akca, S. O., 
Gozen, D. Y., & 
Akpinar, Y. 
År: 2015 
Land: Turkiet 

Titel: The 
effects of pre-op 
training on the 
anxiety levels of 
children in 
Corum/Turkey 
Tidskrift: 
Revista Da 
Associacao 
Medica 
Brasileira 

Att utreda 
vilken effekt 
pre-op 
utbildning/trän
ing har på 
oronivåerna 
hos barn som 
ska genomgå 
bråckoperation 

Tvärsnitt- och 
kvasiexperim
entell studie. 
Population: 
100 barn, 7-
12 år. 
Mätinstrume
nt oro: State-
trait anxiety 
scale for 
children 

Studien visar 
att 
oro/ångestniv
åerna hos 
barn som får 
en planerad 
pre-op 
utbildning/trä
ning är lägre 
jämfört med 
barn som inte 
erhåller 
samma 
träning. Att 
minska 
ångestnivåern
a hos sjuka 
barn är 
möjligt 
genom att ge 
visuell och 
greppbar 
information 
som är 
lämplig med 
hänsyn till 
ålder och 
utvecklingsni
vå för det 
sjuka barnet 
under den 
preoperativa 
perioden. 

Medelhög, 
21 p. 

2  Författare: Al-
Yateem, N., 
Brenner, M., 
Shorrab, A. A. 
& Docherty, C. 
År: 2016 
Land: Förenade 
Arab Emiraten 
och Jordanien 

Titel: Play 
distraction 
versus 
pharmacological 
treatment to 
reduce anxiety 
levels in 
children 
undergoing day 
surgery: a 

Att undersöka 
hur effektivt 
sagoberättande
, bilder och 
färgaktiviteter 
är som 
anxiolytiskt 
(oro analytisk) 
intervention i 
jämförelse 

Prospektiv, 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Population: 
168 barn, 3-8 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 

Studien 
framhåller 
speldistraktio
n över 
traditionell 
medicinering 
då bland 
annat 
eventuella 
biverkningar 

Hög, 23 p. 



  
 

VII 

randomized 
controlled non-
inferiority trial 
Tidskrift: 
Child: care, 
health and 
development 

med 
traditionell 
farmakologisk
premedicinerin
g. 

undviks. 
Speldistraktio
n möjliggör 
föräldrarnas 
deltagande i 
barnets vård 
och drar 
fördelar av 
familjecentre
rad vård. 

3 Författare: 
Bailey, K. M., 
Bird, S. J., 
McGrath, P. J., 
& Chorney, J. E. 
År: 2015 
Land: Kanada 

Titel: Preparing 
Parents to Be 
Present for 
Their Child's 
Anesthesia 
Induction: A 
Randomized 
Controlled Trial. 
Tidskrift: 
Anesthesia & 
Analgesia 

att jämföra 
effektiviteten 
mellan en kort 
förberedande 
intervention 
gällande 
föräldrars 
närvaro vid 
anestesins 
induktionsfas 
(PPIA-
preparat) med 
en 
standardiserad 
förberedande 
PPIA (PPIA-
standard). 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
93 barn, 2-10 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS 

Studien visar 
att en kort, 
videobaserad 
intervention 
med syfte att 
förbereda 
föräldrarna 
att vara 
närvarande 
för deras barn 
vid 
induktionsfas
en inte 
lyckades 
reducera 
barnens 
preoperativa 
oro. 

Hög, 26 p. 

4 Författare: 
Batuman, A., 
Gulec, E., 
Turktan, M., 
Gunes, Y. & 
Ozcengiz, D.  
År: 2016 
Land: Turkiet 

Titel: 
Preoperative 
informational 
video reduces 
preoperative 
anxiety and 
postoperative 
negative 
behavioral 
changes in 
children 
Tidskrift: 
Minerva 
anestesiologica 

Att bedöma 
effekten av en 
informativ 
video baserad 
på 
rollspelmodell
ering på 
preoperativ 
ångest och 
postoperativ 
beteendeförän
dringar hos 
barn som ska 
genomgå 
operation. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
42 barn, 5-12 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-
YPAS/PHBQ 

Studien visar 
att 
interventione
n reducerar 
preoperativ 
oro vid 
tidpunkten 
för 
maskplacerin
g och 
negativa 
postoperativa 
beteendeförä
ndringar hos 
barn.  

Hög, 28 p. 

5  Författare: 
Carlsson, R. N. 
E. & 
Henningsson, R. 
N. 
År: 2017 
Land: Sverige 
 

Titel:  
Visiting the 
Operating 
Theatre Before 
Surgery Did Not 
Reduce the 
Anxiety in 
Children and 

Att utvärdera 
om: (1) Ett 
preoperativt 
besök på 
operationsavde
lningen skulle 
dämpa barnets 
oro på 

Randomisera
d prospektiv 
studie. 
Population: 
62 
barn/föräldrap
ar, 3-12 år. 
Mätinstrume

Studien visar 
att ett 
preoperativt 
besök på 
operationsav
delningen, 
som 
alternativ till 

Hög, 26 p. 



  
 

VIII 

Their Attendant 
Parent 
Tidskrift: 
Journal of 
Pediatric 
Nursing 

operationsdage
n. (2). Ett 
preoperativt 
besök på 
operationsavde
lningen skulle 
dämpa 
föräldrarnas 
oro på 
operationsdage
n. 

nt oro: m-
YPAS 

farmakologis
k behandling, 
inte medförde 
reducerad 
preoperativ 
oro hos barn 
3-12 år. 

6  Författare: 
Cumino, D. O., 
Vieira. J. E., 
Lima, L.C., 
Stievano, L. P., 
Silva, R. A., & 
Mathias, L. A.  
År: 2017 
Land: Brasilien 

Titel: 
Smartphone-
based 
behavioural 
intervention 
alleviates 
children's 
anxiety during 
anaesthesia 
induction: a 
randomised 
controlled trial. 
Tidskrift: 
European 
journal of 
anaesthesiology 

Syftet var att 
verifiera om 
icke-
farmakologisk
a strategier 
som en 
broschyr och 
distraktion via 
mobiltelefon 
(mobilspel), 
som 
presenteras för 
föräldrar 
/vårdnadshava
re och barn, 
var effektivt 
för att 
förebygga 
barns oro 
under 
narkosinduktio
n. 

Kliniskt 
randomiserad 
studie. 
Population: 
84 barn, 4-8 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 

Resultaten av 
studien visar 
(tydligt) att 
användninge
n av 
mobiltelefon 
hos barn 
är en effektiv 
distraherande 
strategi för 
att minska 
oro under den 
preoperativa 
perioden.  

Hög, 24 p. 

7 Författare: 
Cuzzocrea, F., 
Costa, S., 
Gugliandolo, M. 
C., & Larcan, R. 
År: 2016 
Land: Italien 

Titel: 
Psychologists in 
preoperative 
programmes for 
children 
undergoing 
surgery. 
Tidskrift: 
Journal of Child 
Health Care 
 

Syftet var att 
undersöka 
huruvida 
närvaron av en 
psykolog 
kunde 
reducera 
barnets oro 
och främja 
förståelsen och 
följsamheten 
med anestesins 
olika delar. 

Prospektiv 
studie som 
pågick under 
1 år. 
Population: 
104 barn, 3-
12 år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 

Resultatet 
påvisar 
vikten av att 
förbereda 
barnen med 
preoperativa 
föberedelser. 
Det var mer 
effektivt att 
förbereda 
barnen i 
jämförelse 
med att 
endast 
använda 
distraherande 
tekniker för 
att ge en 

Hög, 22 p. 



  
 

IX 

minskad oro 
hos barnen.  

8 Författare: 
Fernandes, S., 
Arriaga, P., & 
Esteves, F. 
År: 2014 
Land: Portugal 

Titel: Using an 
Educational 
Multimedia 
Application to 
Prepare 
Children for 
Outpatient 
Surgeries 
Tidskrift: 
Health 
Communication 

Att undersöka 
en pedagogisk 
multimedieinte
rvention som 
berör de 
kognitiva-, 
emotionella- 
och 
fysiologiska 
svaren hos 
barn som ska 
genomgå 
operation, 
liksom på 
föräldrarnas 
oro/ångest. 

Jämförande 
studie. 
Population: 
90 barn, 8-12 
år. 
Mätinstrume
nt oro: Child 
Surgery 
Worries 
Questionnaire 
,CSWQ. 

Studiens 
resultat visar 
att det är 
viktigt att 
tillhandahålla 
information 
till barn om 
medicinska 
förfaranden, 
sjukhusregler 
och rutiner 
för att 
reducera 
preoperativ 
oro – även 
relevant för 
föräldrarnas 
oro/ångest. 

Hög, 23 p. 

9 Författare: 
Fincher, W., 
Shaw, J., & 
Ramelet, A. 
År: 2012 
Land: 
Australien 

Titel: The 
effectiveness of 
a standardised 
preoperative 
preparation in 
reducing child 
and parent 
anxiety: a 
single-blind 
randomised 
controlled trial. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 

Att utvärdera 
effekten av en 
strukturerad 
preoperativ 
förberedelseint
ervention 
genom att 
bedöma oro-
/ångestnivå 
hos barn och 
förälder, 
bedöma 
förändringar i 
barns beteende 
samt bedöma 
föräldrarnas 
tillfredsställels
e i jämförelse 
med normal 
praxis. 

Enkelblindad 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Population: 
73 barn, 3-12 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS. 

Preoperativ 
förberedelse 
var mer 
effektiv på 
föräldrar än 
deras barn. 
Trots att 
preoperativ 
förberedelse 
hade 
begränsad 
effekt på 
barns 
oro/ångest, 
ledde det till 
reducerad 
smärterfarenh
et under den 
postoperativa 
perioden. 

Medelpoä
ng, 16 p. 

10 
 

Författare: 
Fortier, M. A., 
Blount, R. L., 
Wang, S.-M., 
Mayes, L. C., & 
Kain, Z. N. 
År: 2011 
Land: USA 

Titel: Analysing 
a family-centred 
preoperative 
intervention 
programme: a 
dismantling 
approach. 
Tidskrift: 
British Journal 
of Anaesthesia 

Att identifiera 
betydande 
effektivitetsko
mponenter i 
ADVANCE, 
ett 
familjecentrera
t preoperativt 
interventionspr
ogram, genom 
att använda en 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
96 barn, 2-10 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS. 

Formande 
och 
exponering 
(dvs. träning 
med 
anestesimask
) och 
föräldrarnas 
användning 
av distraktion 
i 

Medelhög, 
16 p. 



  
 

X 

nedbrytningsm
etod. 
ADVANCE 
har tidigare 
visat sig vara 
mer effektivt 
än 
föräldranärvar
o och lika 
effektivt som 
midazolam för 
att minska 
barnets 
preoperativa 
oro/ångest. 
Det totala 
programmet 
kan emellertid 
vara svårt att 
införa på 
sjukhus över 
hela landet. 

operationsmil
jön är två 
gynnsamma 
komponenter 
som kan ingå 
i framtida 
preoperativa 
förberedelsep
rogram. 

11 Författare: 
Gupta, A., 
Mathew, P., 
Bhardwaj, N., & 
Mathew, P. J. 
År: 2017 
Land: Indien 

Titel: Flavored 
Anesthetic 
Masks for 
Inhalational 
Induction in 
Children. 
Tidskrift: 
Indian Journal 
of Pediatrics 

Att utvärdera 
den kliniska 
effekt av en 
fruktdoft i 
inhalationsmas
ken vid 
inhalationsind
uktion. Om det 
kan reducera 
barns oro och 
möjliggöra 
bättre 
förståelse för 
inhalationsind
uktion. 

Prospektiv 
randomiserad 
studie 
Dubbelblinda
d, placebo 
samt 
kontrollerad 
studie. 
Population: 
60 barn, 4-12 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 

Det sågs en 
viss placebo 
effekt i 
kontrollgrupp
en som ej 
fick doft i sin 
mask. Det 
reducerade 
den 
preoperativa 
oron hos 
barnen. Det 
anses därför 
mer 
kostnadseffek
tivt att 
använda en 
doftmask 
redan från 
början. 

Hög, 24 p. 

12 Författare: 
Hatipoglu, Z., 
Gulec, E., Lafli, 
D. & Ozcengiz, 
D. 
År: 2018 
Land: Turkiet 

Titel: Effects of 
auditory and 
audiovisual 
presentations on 
anxiety and 
behavioral 
changes in 
children 
undergoing 

Att utvärdera 
hur 
audiovisuella 
och auditiva 
presentationer 
om den 
perioperativa 
perioden 
påverkar 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
99 barn, 5-
12 år. 
Mätinstrume
nt oro: m-

Studien visar 
att 
audiovisuella 
presentatione
r, när det 
gäller att vara 
minnesvärda 
och 
intressanta, 

Hög, 27 p. 



  
 

XI 

elective surgery 
Tidskrift: 
Nigerian Journal 
of Clinical 
Practice 

preoperativ 
ångest och 
postoperativa 
beteendestörni
ngar hos barn 
som genomgår 
poliklinisk 
kirurgi. 

YPAS/PHBQ 
(postoperativt 
mätinstrumen
t) 

kan vara mer 
effektiva när 
det gäller att 
reducera 
barns oro. 
Vidare kan 
båda 
metoderna 
vara lika 
effektiva för 
postoperativa 
beteendemäss
iga 
förändringar. 

13 Författare: 
Heilbrunn, B. 
R., Wittern, R. 
E., Lee, J. B., 
Pham, P. K., 
Hamilton, A. H. 
& Nager, A. L. 
År: 2014 
Land: USA 

Titel: Reducing 
anxiety in the 
pediatric 
emergency 
department: a 
comparative 
trial 
Tidskrift: The 
Journal of 
Emergency 
Medicine 

Att utröna om 
child life 
strategier (SE 
övers?) eller 
sjukhusclown-
interventioner 
kan reducera 
ångesttillstånd 
hos barn på en 
pediatrisk 
akutmottagnin
g. 

Prospektiv, 
enkelblindad 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Population: 
113 barn, 5-
12 år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 

Child life 
intervention 
kan reducera 
ångesttillstån
d hos barn 
som besöker 
en pediatrisk 
akutmottagni
ng. Studien 
visar inte på 
någon 
observerad 
reducerande 
effekt av oro 
vid 
läkarundersö
kning eller 
vid nyttjandet 
av 
sjukhusclown 
som 
intervention. 

Hög, 26 p. 

14 Författare: 
Kerimoglu, B., 
Neuman, A., 
Paul, J., 
Stefanov, D. G., 
& Twersky, R. 
År: 2013 
Land: USA 

Titel: 
Anesthesia 
Induction Using 
Video Glasses 
as a Distraction 
Tool for the 
Management of 
Preoperative 
Anxiety in 
Children 
Tidskrift: 
Anesthesia & 
Analgesia 

Att jämföra 
effekten av 
oral 
midazolam 
och distraktion 
med 
videoglasögon 
för att hantera 
preoperativ 
oro/ångest hos 
barn. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
96 barn, 4-9 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS. 

Studien 
påvisar att 
videoglasögo
n inte är 
sämre än 
midazolam 
när det 
kommer till 
preoperativ 
oro(för att 
behandla 
oro/ångest) 
och ger ett 
säkert, icke-
invasivt, 

Hög, 23 p. 
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icke-
farmakologis
kt och 
behagligt 
alternativ. 

15 Författare: 
Kim, H., Jung, 
S. M., Yu, H., & 
Park, S.-J. 
År: 2015 
Land: Sydkorea 

Titel: Video 
Distraction and 
Parental 
Presence for 
the Management 
of Preoperative 
Anxiety and 
Postoperative 
Behavioral 
Disturbance in 
Children: A 
Randomized 
Controlled Trial. 
Tidskrift: 
anesthesia & 
analgesia 

Att utröna 
huruvida 
effekten av 
video 
distraktion för 
att lindra 
preoperativ 
oro är 
oberoende av 
föräldrarnas 
närvaro och 
om en 
kombination 
av dessa 
interventioner 
är mer 
effektivt än 
antingen den 
ena eller andra 
separat för att 
lindra 
preoperativ 
oro och 
postoperativ 
beteendestörni
ng hos 
förskolebarn. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
117 barn, 2-7 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS. 

Studien 
visade att 
video-
distraktion, 
föräldranärva
ro eller 
kombinatione
n av de båda 
hade en 
liknande 
effekt på 
preoperativ 
oro vid 
inhalationsin
duktion och 
postoperativa 
beteendemäss
iga resultat 
hos 
förskolebarn 
(såsom 
förekomst av 
delirium och 
nyupptäckta 
negativa 
beteendeförä
ndringar). 

Medelhög, 
15 p.  

16 Författare: Lee, 
J., Lee, J., Lim, 
H., Son, J.-S., 
Lee, J.-R., Kim, 
D.-C., & Ko, S. 
År: 2012 
Land: Sydkorea 

Titel: Cartoon 
Distraction 
Alleviates 
Anxiety in 
Children During 
Induction of 
Anesthesia 
Tidskrift: 
Anesthesia & 
Analgesia 

Att fastslå de 
välgörande 
effekterna som 
att titta på en 
animerad/teck
nad figur och 
att leka med 
en 
favoritleksak 
kan ha på 
preoperativ 
oro/ångest hos 
barn i åldrarna 
3 till 7 år i 
operationsrum
met före 
induktionsförf
arandet. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
130 barn, 3-7 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS. 

I studien 
fastslås att 
visning av 
animerade/te
cknade 
figurer för 
barn som ska 
genomgå 
operation är 
en effektiv 
metod för att 
lindra 
preoperativ 
oro/ångest. 
Interventione
n är billig, 
enkel att 
administrera 
och en 

Medelhög, 
21 p. 
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betydande 
metod/åtgärd 
för att 
reducera 
ångest hos 
barn som ska 
genomgå 
kirurgi. 

17 Författare: 
Liguori, S., 
Stacchini, M., 
Ciofi, D., 
Olivini, N., 
Bisogni, S., & 
Festini, F. 
År: 2016 
Land: Italien 

Titel: 
Effectiveness of 
an App for 
Reducing 
Preoperative 
Anxiety in 
Children A 
Randomized 
Clinical Trial 
Tidskrift: 
JAMA 
Pediatrics 

Att undersöka 
hur effektiv 
applikationen 
”Clickamico”, 
med en 
clownläkare 
som ger en 
komisk och 
informativ 
rundtur i 
operationsrum
met, är för att 
reducera 
preoperativ 
oro hos barn. 

Oblindad 
randomiserad 
studie. 
Population: 
40 barn, 6-11 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS 

Studien visar 
att 
applikationen 
var effektiv 
för att minska 
preoperativ 
oro hos 
barnen som 
deltog. 

Hög, 24 p. 

18 Författare: 
Mifflin, K. A., 
Hackmann, T. 
& Chorney, J. 
M. 
År: 2012 
Land: Kanada 

Titel: Streamed 
video clips to 
reduce anxiety 
in children 
during inhaled 
induction of 
anesthesia 
Tidskrift: 
Anesthesia & 
analgesia 
 

Att undersöka 
huruvida video 
distraktion är 
en effektiv 
metod för att 
reducera oro 
hos barn som 
ska genomgå 
inhalerad 
induktion inför 
ett 
dagkirurgiskt 
ingrepp. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
89 barn, 2-10 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 

Studien visar 
att videoklipp 
under 
inandning, 
vid 
induktion, är 
en effektiv 
metod för att 
minska oro 
hos barn som 
ska genomgå 
en 
dagkirurgisk 
operation. 
Vidare visar 
resultatet att 
barnanestesio
loger kan 
överväga 
videodistrakti
on som en 
användbar 
och befogad 
alternativ 
metod/strateg
i för att 
uppnå en 
smidig 

Hög, 28 p. 
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övergång till 
det sövda 
(eller 
bedövade) 
tillståndet. 

19 Författare: 
Ozdogan, H. K., 
Cetinalp, S., 
Kuran, G., 
Tugal, O., 
Tahiroglu, M., 
Herdem, U. E. 
& Haytoglu, S. 
År: 2017 
Land: Turkiet 

Titel: The 
effects of 
maternal 
presence during 
anesthesia 
induction on 
salivary cortisol 
levels in 
children 
undergoing 
tonsillectomy 
and/or 
adenoidectomy 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Anesthesia 

Att utvärdera 
effekterna av 
moderns 
närvaro under 
induktion på 
operativ 
stressnivå hos 
barn som hade 
tonsillektomi 
och / eller 
adenoidektomi 
genom 
bestämning av 
kortisolhaltern
a. 
 

Kontrollerad 
kliniskt test 
(Controlled 
Clinical 
Trial). Icke-
randomiserad 
studie. 
Population: 
48 barn, 5-12 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
STAI/ 
mätning av 
kortisolkonce
ntrationen i 
saliven 

Studien visar 
att moderns 
närvaro 
minskar 
nivåerna/halt
erna av 
kortisol i 
saliven under 
induktionsper
ioden vilket 
påvisar 
avtagande 
stress/oro 
under denna 
period. 

Medelhög, 
18 p. 

20 Författare: 
Ryu, J. H., Park, 
S. J., Park, J. 
W., Kim, J. W., 
Yoo, H. J., Kim, 
T. W., Hong, J. 
S. & Han, S. H. 
År: 2017 
Land: Korea 

Titel: 
Randomized 
clinical trial of 
immersive 
virtual reality 
tour of the 
operating theatre 
in children 
before 
anaesthesia. 
Tidskrift: 
British journal 
of surgery 
 

Studien hade 
en hypotes om 
att en 
preoperativ 
teater av 
“operationsteat
ern” skulle 
minska oron 
och öka 
följsamheten 
hos barn som 
skulle 
genomgå 
kirurgi. 
Studien 
jämförde 
effekten av 
traditionell 
information 
inför en 
operation 
och en 
teaterturné på 
oro och tiden 
efter anestesi 
hos barn som 
genomgått 
kirurgi. 

Randomisera
d studie. 
Population: 
73 barn 
mellan 4-10 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 

Den 
preoperativa 
teatern var 
effektiv för 
att minska 
preoperativ 
oro hos barn 
samt 
främjade 
följsamheten 
under 
induktionen 
av anestesin. 

Hög, 29 p. 

21 Författare: Titel: The Att undersöka Randomisera Studien visar Hög, 27 p. 
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Shaheen, A., 
Nassar, O., 
Khalaf, I., 
Kridli, S., 
Jarrah, S. & 
Halasa, S. 
År: 2018 
Land: Jordanien 
 

effectiveness of 
age-appropriate 
pre-operative 
information 
session on the 
anxiety level of 
school-age 
children 
undergoing 
elective surgery 
in Jordan. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing Practice 

effekten av 
åldersrelaterad 
preoperativ 
informationsse
ssion för att 
reducera oro 
hos barn i 
skolåldern 
som ska 
genomgå 
elektiv kirurgi 
i Jordanien. 

d kontrollerad 
studie. 
Population: 
126 barn, 6-
12 år. 
Mätinstrume
nt oro: 
SACS- state 
anxiety scale 
for children. 

att 
åldersrelatera
d preoperativ 
informationsi
ntervention 
kan reducera 
ångestnivåer 
hos barn och 
öka 
samarbetet 
postoperativt. 

22 Författare: 
Sola, C., 
Lefauconnier, 
A., Bringuier, 
S., Raux, O., 
Capdevila, X. & 
Dadure, C. 
År: 2017 
Land: Frankrike 

Titel: 
Childhood 
preoperative 
anxiolysis: Is 
sedation and 
distraction better 
than either 
alone? A 
prospective 
randomized 
study. 
Tidskrift: 
Pediatric 
Anesthesia 

Att bedöma tre 
olika strategier 
för preoperativ 
anxiolys för 
barn: 
premedicinerin
g med 
midazolam, 
midazolam i 
kombination 
med bärbar 
digital 
videospelare 
eller enbart 
distraktion 
med digital 
videospelare. 

Prospektiv 
randomiserad 
studie. 
Population: 
135 barn, 2-
12 år. 
Mätinstrume
nt oro: 
m-YPAS 
 

Studien visar 
att både 
farmakologis
k 
premedicineri
ng och video- 
distraktion är 
effektiva 
strategier för 
att 
reducera/kont
rollera 
preoperativ 
oro. 

Medelhög, 
20 p. 

23 Författare: 
Tunney, A., & 
Boore, J. 
År: 2013 
Land: 
Nordirland 

Titel: The 
effectiveness of 
a storybook in 
lessening 
anxiety in 
children 
undergoing 
tonsillectomy 
and 
adenoidectomy 
in northern 
ireland 
Tidskrift: 
Issues in 
comprehensive 
pediatric nursing  

Att bedöma 
effektiviteten 
av en sagobok, 
med titeln The 
Tale of 
Woody's 
Tonsils, 
skriven av 
Anne Marie 
Tunney, om 
att minska 
ångestnivåerna 
hos barn i 
åldrarna 5-11 
år som skulle 
genomgå 
tonsillektomi 
och 
adenoidektomi 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
80 barn, 5-11 
år. 
Mätinstrume
nt oro:  
HFRS, the 
hospital fear 
rating scale/ 
the child 
drawing, 
hospital 
CD:H.  

Studien 
visade att 
sagoboken 
var effektiv 
när det kom 
till att 
reducera 
preoperativ 
oro hos 
barnen och 
särskilt för 
flickor i 7-
årsåldern. 

Medelhög, 
21 p. 
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på ett sjukhus i 
Nordirland. 

24 Författare: 
Wennström, B., 
Törnhage, C-J., 
Nasic, S., 
Hedelin, H. & 
Bergh, I. 
År: 2011 
Land: Sverige 

Titel: The 
perioperative 
dialogue reduces 
postoperative 
stress in 
children 
undergoing day 
surgery as 
confirmed by 
salivary cortisol 
Tidskrift: 
Pediatric 
Anesthesia 

Att utvärdera 
effekten av 
den 
perioperativa 
dialogen 
genom att 
analysera 
salivkortisol 
koncentratione
n hos barn fem 
till elva år som 
ska genomgå 
dagoperation. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie. 
Population: 
93 barn, 5-11 
år. 
Mätinstrume
nt oro: 
Mätning av 
kortisolkonce
ntrationen i 
saliven. 

Studien 
påvisar att 
den 
perioperativa 
dialogens 
inhysta 
hänsynstagan
de, 
kontinuitet 
och 
fortlöpande 
dialoger kan 
associeras 
med låga 
koncentration
er av kortisol 
i saliven 
postoperativt. 
Vidare 
medför 
interventione
n minskad 
morfinförbru
kning och 
förefaller 
därför vara 
ett värdefullt 
komplement 
till annan 
standardisera
d perioperativ 
vård för barn 
som 
genomgår 
dagkirurgi. 

Hög, 22 p. 

25 Författare: 
Yun, O. B., 
Jung, D. J., & 
Kim, S. 
År: 2015 
Land: Sydkorea 

Titel: Effects of 
a Clown–Nurse 
Educational 
Intervention on 
the Reduction of 
Postoperative 
Anxiety and 
Pain Among 
Preschool 
Children and 
Their 
Accompanying 
Parents in South 
Korea 

Att undersöka 
effekterna av 
en clown-
sjuksköterska 
pedagogisk 
intervention 
under den 
preoperativa 
utbildningspro
cessen inom 
dagkirurgi och 
att mäta dess 
effekt på både 
barns och 

Kvasi-
experimentell 
studie, med 
en likvärdig 
kontrollgrupp
, icke-
synkroniserad 
design. 
Population: 
50 barn, 3-6 
år. 
Mätinstrume
nt oro: m-
YPAS 

Studien visar 
delvis att 
preoperativ 
clown-
nursing 
interventione
n kan vara 
mer effektiv 
än enbart 
rutinvård för 
att reducera 
barns och 
föräldrars 
oro-

Hög, 24 p. 
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Tidskrift: 
Journal of 
Pediatric 
Nursing 

föräldrars 
ångestnivåer 
samt barns 
postoperativa 
smärta. 

/ångestnivåer 
och minska 
barns 
operationsrel
aterade 
smärta. 
Clowninterve
ntionen kan 
således vara 
en alternativ 
åtgärd för att 
reducera 
rädsla, stress 
och ångest i 
sjukhussamm
anhang. 
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