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Abstrakt 

Bakgrund: 50–75% av barnen som ska genomgå en operation drabbas av 

preoperativ oro. Oron kan ge sig uttryck genom gråt, skrik eller att vilja gömma sig. 

Ett barn som känner oro tenderar dessutom att ej vilja samarbeta vid induktion. 

Syfte: Att undersöka tillgängliga interventioner och deras effekt på barns 

preoperativa oro. Metod: Litteraturöversikt med 29 kvantitativa originalartiklar från 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO har kvalitetsgranskats och analyserats 

systematiskt. Resultat: Litteraturöversikten visar att det finns varierade 

interventioner med varierande effekt på barns preoperativa oro. Interventioner med 

distraktion i form av video eller spel via mobil eller surfplatta visade reducerade 

nivåer av oro. Vidare visade okontextuell lek med barnet inför och vid induktion 

också på minskade nivåer av oro. Även information visade sig kunna reducera oro, 

dock ej konsekvent. Föräldrarnärvaro vid induktion reducerade inte oron 

konsekvent. Att utföra interventioner i nära anslutning till själva induktionen gav 

varierande effekt på orosnivåerna. Slutsats: Flera olika interventioner lyckades 

reducera barns preoperativa oro. Varierande distraktioner, okontextuell lek och viss 

information gav mest lovande resultat. Vidare forskning motiveras för att ytterligare 

kunna påvisa specifika interventioners effekt, men också hur dessa potentiellt kan 

kombineras med andra interventioner. 

Nyckelord 

Anestesisjuksköterska, barn, distraktion, föräldranärvaro, induktionsmetoder 

information, interventioner, lek, oro, preoperativ vård. 
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Abstract 

Background: 50-75% of children undergoing surgery experience preoperative 

anxiety. Anxiety can be expressed by screaming, crying or trying to hide. In 

addition, children who feel anxious tend not to cooperate at induction. Aim: To 

investigate available interventions and their effectiveness on children's preoperative 

anxiety. Method: Literature review of 29 original articles with quantitative design, 

from the databases PubMed, Cinahl and PsycINFO have been systematically quality 

assessed and analyzed. Findings: The literature review proposes that there are varied 

interventions with varied effect on children's preoperative anxiety. Interventions 

with the main purpose to distract the child with videos or videogames showed that 

the levels of anxiety were reduced. Non-contextual play also reduced anxiety before 

and during induction. Information could, occasionally, reduce preoperative anxiety. 

Having a parent present during induction did not consistently reduce anxiety. To 

perform interventions during the induction showed varied effects regarding the 

children’s levels of anxiety. Conclusion: Different interventions succeed to reduce 

preoperative anxiety in children. Results suggest that distraction, non-contextual 

play and some information gave the most promising outcomes. Further research is 

required to investigate the different intervention’s efficiency and how these 

interventions can be combined with other interventions. 

Keywords 

Anxiety, child, distraction, induction methods, information, intervention, parental 

presence, play, preoperative care. 
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1 Inledning 

Att genomgå en operation innebär att patienter på olika sätt överlåter sina vitala 

funktioner till anestesisjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdspersonal på 

operationssalen. Oro i samband med operation är ett förekommande fenomen för 

patienter, inte minst barn. Barn är dessutom i ständig fysisk, psykisk och kognitiv 

utveckling vilket tillsammans med oro kan innebära utmaningar för 

anestesisjuksköterskans arbete. Av denna anledning är det av intresse att undersöka 

interventioner i syfte att minska barns preoperativa oro för att på så vis kunna 

tillgodose en god anestesiologisk omvårdnad. 

2 Bakgrund 

2.1 Definition barn 
Enligt svensk lag är alla personer under 18 år barn (SFS 2001:453). Inom 

sjukvården delas sedan barn in i olika åldersgrupper. Dessa åldersgrupper är 

nyfödda (0–1 månad), spädbarn (2–12 månader), småbarn (1–3 år), större barn (3–

12 år) och ungdomar (12–18 år) (Fanghol & Valla, 2013). Åldersgrupperna kan 

variera beroende på situation, till exempel inom de traumatologiska larmkriterierna 

går gränsen för barn vid 15 års ålder och individer över 15 år klassificeras som 

vuxna (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, 2016). 

2.2 Barns rättigheter 
Barns rättigheter finns beskrivna i barnkonventionens 54 artiklar. I Sverige trädde 

konventionen i laga kraft vid årsskiftet 2020 vilket innebär att alla barn som vistas i 

Sverige innehar rättigheterna som står beskrivna i konventionen. Barnkonventionen 

fastslår att inrättningar där barn vistas ska ha framställda normer vad gäller säkerhet, 

hälsa och personalens lämplighet. Detta för att barnets bästa alltid ska tillgodoses 

(UNICEF Sverige, 2009). Hälso- och sjukvårdslagen understryker att vården ska ha 

särskild beaktning för barnets bästa. Vården ska även tillgodose patientens behov av 

säkerhet och trygghet (SFS 2017:30). Enligt Fanghol och Valla (2013) har barn 

begränsad självbestämmanderätt vad gäller val och ansvar. Barn kan välja inom 

vissa ramar beroende på ålder och mognad, men har å andra sidan svårt att säga 

ifrån gentemot de vuxna. Därför måste personal bemöta alla barn med respekt, 

engagemang och vänlighet. En viktig faktor vad gäller barns rättigheter inom 

sjukvården är deras rätt att ha föräldrarna närvarande i den mån det är möjligt 

(UNICEF Sverige, 2009). 

2.3 Barns utveckling 
Under spädbarnsåldern och början på småbarnsåldern (0–2 år) upptäcker barnet sig 

själv. Barnet förstår att den kan vara nära sina föräldrar, men även skilt ifrån dem. 

Medvetenheten om att föräldrarna kan vara avlägsna kan både stimulera och oroa 

barnet (Alfvén & Alfvén, 2019). Under senare delen av småbarnsåldern (2–3 år) kan 

trots uttryckas. Barnets vilja avviker från föräldrarnas och konflikter är vanliga. 
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Barnet är även mycket hjälpsamt under denna period och önskar ofta uppmuntran 

och kontakt (Rollof & Flygare, 2008). 

Vid fyraårsåldern blir barnet mer självständigt. Barnet får även en mer mogen roll i 

familjelivet. Fantasin kan vara livlig liksom nyfikenheten. Barnet står gärna i 

centrum för uppmärksamheten. Det är vanligt att barnet blir medvetet om faror och 

mörkerrädslor kan uppstå. Stress kan förekomma och ge sig uttryck i form av 

muskelspänningar, ont i magen eller ont i benen. När barnet är omkring sex år börjar 

tankar på livet och döden. Barnet kan få oro av vetskapen att föräldrarna kan dö. En 

frigörelsekamp mellan att vara beroende och oberoende pågår ofta. Avsked kan vara 

svåra och ta lång tid. Det sexåriga barnet kan även ha svårt att sitta stilla och 

rastlöshet är vanligt förekommande. Det nioåriga barnet har ofta funderingar på vad 

hen ska göra som vuxen. Barnet blir mer självmedvetet vilket kan resultera i både 

oro och lyckotankar vad gäller vuxenlivet. Barnet tenderar även att skaffa kompisar 

där förtroende i större utsträckning karaktäriserar relationen (Alfvén & Alfvén, 

2019). 

Omkring tolvårsåldern får barnets kompisar en ytterligare större inverkan. Barnet, 

framför allt flickor, kan nå pubertalt stadie och funderingar över den egna kroppen 

kan förekomma. Humörsvängningar och avståndstagande kan också vara vanliga 

(Alfvén & Alfvén, 2019). Abstrakt tänkande utvecklas också under denna period. 

Familjen och föräldrarna är fortfarande ett stöd för barnet, men den psykologiska 

separationen från familjen utvecklas runt tolv-års åldern (Rollof & Flygare, 2008). 

2.4 Anestesisjuksköterskan 
Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär att arbeta utifrån omvårdnadens sex 

kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserat 

arbetssätt, säker vård, informatik och förbättringskunskap för kunskapsutveckling. 

Arbetet som anestesisjuksköterska bygger på International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod (2012) samt Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad 

(2016). 

Patienter kommer i kontakt med anestesisjuksköterskor på olika platser. Vanligast är 

pre-, peri-, och postoperativt, men det kan även vara i akuta situationer på 

exempelvis akutmottagning och prehospitalt. Patientmålgruppen för anestesi är 

mycket bred och innefattar människor i alla åldrar, däribland barn, som exempelvis 

ska utföra ett planerat ingrepp eller undersökning (Gran Bruun, 2013). 

2.5 Anestesisjuksköterskan, barnet och föräldern/vårdnadshavare 
Anestesisjuksköterskan kommer ofta i kontakt med barn vid operationer i öron-

näsa-halsregionen, urinvägar samt olika ortopediska ingrepp (SFBABI, 2008). 

Barnanestesi ställer speciella krav på omvårdnaden då denna patientgrupp är i 

ständig fysiologisk och anatomisk förändring. Anestesisjuksköterskan behöver 

således specifik kunskap vad gäller barnets andning, cirkulation och farmakokinetik 

i olika åldrar. Utöver dessa förändringar sker också en kontinuerlig utveckling av 

barnets kognitiva och sociala funktioner beroende på exempelvis barnets ålder och 

miljö (Fanghol & Valla, 2013). Även detta ställer speciella krav på 

anestesisjuksköterskan för att kunna tillgodose barns behov inom den 
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anestesiologiska omvårdnaden. Exempel på detta kan vara hur god kommunikation 

på barnets villkor kan ske, likt förmågan att tolka och bedöma barns symtom på 

smärta och obehag (Fanghol & Valla, 2013). 

En viktig del inom barnanestesin är barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Dessa 

personer känner patienten sedan tidigare och kan innebära en trygghet för såväl små 

som stora barn (Fanghol & Valla, 2013). Anestesisjuksköterskan har som ansvar att 

ta hand om anhöriga och en viktig del i detta är att informera vederbörande 

kontinuerligt under vårdförloppet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Amin, 

Harrison och Weinstein (2006) visar att oro tillsammans med nervositet och rädslor 

är förekommande fenomen bland föräldrar i det intraoperativa förloppet. 

Föräldrarnas oro preoperativt har också visat sig kunna påverka barnet inför 

operation. Oroliga föräldrar kan exempelvis bidra till negativa effekter på barnets 

känslor inför anestesin (Delivet et al. 2018; Fortier et al., 2010). 

2.6 Oro hos barn 
Ett vanligt förekommande fenomen är att barn förkroppsligar oro. Oron kan 

uttryckas genom buksmärta eller huvudvärk. Att som barn uppleva rädsla är en 

reaktion på hot. Hotet kan vara både verkligt och inbillat. Det kan underlätta för 

barnet om bekräftelse kring rädsla och oro ges. Oro och rädsla kan vara 

försvarsmekanismer mot hot. Dessa kan sedan uttryckas både fysiskt och psykiskt. 

Att vårdas på sjukhus kan uppfattas som ett hot för barnet. Hur allvarligt hotet 

uppfattas för barnet kan bero på tidigare erfarenhet, ålder, mognad och sjukdomens 

art (Johansson Niemelä, 2019). Barn som genomgått en koloskopi beskriver en 

kamp för att bemästra situationen. Vidare menar barnen att förberedelser och 

behovet av emotionellt stöd är centralt för att ta sig igenom ingreppet (Vejzovic, 

Wennick, Idvall & Bramhagen, 2015). 

2.6.1 Preoperativ oro hos barn 

Preoperativ oro upplevs av 50–70% av barn som opereras och är vanligast bland 

barn mellan 2–3 år (Kain & Mayes, 1996). Oron i den preoperativa miljön kan ge 

sig uttryck genom gråt, skrik, försök till att avlägsna narkosmask och annan 

medicinsk utrustning (Chorney & Kain, 2009). Anestesisjuksköterskor och 

anestesiläkare beskriver liknande scenarion men också att vissa oroliga barn blir 

inåtvända och vägrar samarbete. Andra beskrivningar är att en del barn gömmer sig 

under täcket medan andra barn söker trygghet i föräldrarnas famn (Arakelian, 

Nyholm & Öster, 2019). Enligt Johansson Niemelä (2019) kan barn som separeras 

från föräldrarna uppleva oro. Andra faktorer, såsom att barnet befinner sig i en 

okänd miljö, kan också bidra till oron. Mätningar visar att den mest oroliga fasen av 

anestesin ofta är när appliceringen av narkosmasken sker (Fortier, del Rosario, 

Martin & Kain, 2010; Kain, Wang, Mayes & Krivutza, 2001). Desto oroligare 

barnet är inför anestesin, desto mindre samarbetsvilliga tenderar dessa barn även att 

vara vid induktionen (Li & Lam, 2003). Utöver effekter vid induktionen har den 

preoperativa oron har även visat sig ha effekter postoperativt. Oro vid induktion har 

exempelvis visats sig korrelera med avvikande och negativa beteende under den 

postoperativa fasen (Kain, Wang, Mayes, Caramico & Hofstadter, 1999). 
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Perrott, Lee, Griffiths och Sury (2017) har undersökt vad som bekymrar barn mest 

under hela vårdprocessen vid en operation. Det största orosmomentet var oftast 

själva anestesin. Flertalet barn uttryckte även att fastan och törsten var besvärande. 

För att kartlägga barns informationsbehov intervjuade Buckley och Savage (2010) 

barn som genomgått en tonsillektomi. Vissa barn uttryckte då önskan om att få 

information om hur anestesin går till, hur lång tid sövningen pågick och om smärta 

skulle uppfattas under operationen. 

 
Den preoperativa oron kan mätas via olika mätinstrument. Modified Yale 

Preoperative Anxiety Scale (mYPAS) är ett vanligt förekommande mätinstrument 

och är validerat för barn mellan två och tolv år. Mätning med mYPAS utförs av en 

observatör som graderar barnets aktivitet/rörelser, verbala respons, ansiktsmimik 

och allmäntillstånd. Poängen i varje kategori adderas sedan och justeras för att 

sedan kunna påvisa barnets orosnivå (Kain, Mayes, Cicchetti, Bagnall, Finley & 

Hofstadter, 1997). mYPAS finns även översatt och validerats till flera språk, 

däribland svenska (Proczkowska-Björklund, Gimbler Berglund & Ericsson, 2012). 

2.7 Teoretisk referensram 

2.7.1 Livsvärld 

Livsvärldsteorin är den teoretiska referensramen som resultatet i litteraturöversikten 

kommer speglas i. Teorin grundas i den fenomenologiska filosofin och beskrevs av 

bland annat den fenomenologiska filosofen Maurice Merlau-Ponty (Ekebergh, 

2017). Livsvärlden formas och utvecklas av olika faktorer. Begreppet är brett och 

har flera innebörder beroende på infallsvinkel. Centralt i livsvärlden är att 

människor upplever och uppfattar saker olika. Detta är ett resultat av erfarenheter, 

förståelse och vår inställning till det upplevda. Livsvärlden formas av personliga 

erfarenheter och sätts i relation till andra livsvärldar. Den har således alltid ett 

existentiellt sammanhang då den delas med andra samtidigt som den utgår från den 

enskilde individen. Ett centralt begrepp inom livsvärlden är patientens berättelse. 

För att få kunskap om den ”levda” världen kan vi exempelvis fråga patienten för att 

på så vis få dennes syn på tankarna inför en operation. Patienten beskriver då sin 

situation utifrån dennes unika perspektiv; på så vis har patienten presenterat 

livsvärlden för åhöraren (ibid.). 

Vissa patientkategorier, däribland barn, kan presentera utmaningar vad gäller 

vårdarens förmåga att insamla information och således förstå patientens livsvärld. 

Den vårdande kommunikationen är komplex utifrån livsvärldsperspektivet och kan 

presentera utmaningar för både vårdare och patient. Att som patient ge ord till sitt 

lidande är inte alltid helt enkelt. Barn kan utifrån livsvärldsperspektivet beskrivas 

som en patientkategori med förändrad intentionalitet då de har begränsad autonomi i 

den vårdande kontexten, vilket kan försvåra kommunikationen av livsvärlden 

gentemot vårdaren (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare blir resultatet av anestesin 

att vårdaren försätter patienten i en ytterligare förändrad intentionalitet. Detta 

innebär att patientens förmåga till självbestämmande och delaktighet begränsas 

vilket kan addera komplexitet i livsvärldskommunikationen (ibid.). 

Utifrån barnperspektivet beskrivet av Torstensson-Ed (2003) är det den vuxnes 

skyldighet att försöka förstå barnets livsvärld för att på så vis kunna stötta och 
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hjälpa barnet. Barn kan många gånger uppleva att en skada på kroppen blir en viktig 

händelse i livet, en slags milstolpe. Torstenson-Ed (2003) beskriver barns berättelser 

om hur en olyckshändelse kan skapa ett starkt minne som kvarstår hela livet. Dessa 

olyckshändelser behöver nödvändigtvis inte vara allvarliga. Inom 

livsvärldsperspektivet förändras kroppens självklara position och situation i världen 

vid sjukdom eller skada. Kroppen objektifieras; inte bara av barnet själv utan även 

av vårdare och vårdnadshavare. Genom detta synsätt blir skador på kroppen 

omvälvande händelser som kvarstår i minnet hos barnet. Barnet kan uppfatta att en 

operation gör att kroppen blir ett föremål för åtgärder och omvårdnad (ibid.). 

3 Problemformulering 

När ett barn ska genomgå en operation kan många känslor ge sig uttryck. Barn har 

varierad förståelse beroende på ålder och mognad. Utifrån livsvärldsbegreppet har 

alla patienter, inte minst barn, en unik bild av verkligheten baserad på erfarenheter, 

förståelse och inställning. Ett vanligt förekommande fenomen är preoperativt oro 

som kan bero på olika faktorer. Orsakerna till oron kan vara många och komplexa. 

Oron blir på så vis en reell komponent i barnets livsvärld och detta kan i sin tur 

manifestera sig på olika sätt och potentiellt försvåra den anestesiologiska 

omvårdnaden. För att minska oron kan anestesisjuksköterskor utföra olika 

interventioner i syfte att minska den preoperativa oron hos barn. Det är därför av 

intresse att undersöka vilka interventioner som finns att tillgå och deras effekt. Detta 

för att på så vis kunna tillgodose en god anestesiologisk omvårdnad av barn i den 

preoperativa miljön. 

4 Syfte 

Att undersöka tillgängliga interventioner samt deras effekt i syfte att minska 

preoperativ oro hos barn. 

5 Metod 

5.1 Design 
En litteraturöversikt med systematisk datainsamling, urval och analys valdes för att 

svara på syftet. En litteraturöversikt är en studie med mål att summera forskning 

inom en sluten forskningsfråga. Detta görs genom att systematiskt söka, 

kvalitetsgranska, analysera och sammanställa relevant forskning som rör sig inom 

ramen för forskningsfrågan (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

5.2 Urval 
Som ett första steg i sökningen enligt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) 

beskrivning skrevs forskningsfrågan ut och därefter identifierades PICO-

komponenterna. För att urskilja forskningsfrågans olika delar nyttjades en 

modifierad version av PICO där C:et ej användes. Vidare adderades ett T till PICO 

för att på så vis definiera vilka typer av artiklar som skulle inkluderas. PICOT är en 
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akronym där P står får “population”, P:et definierar populationens specifika drag 

(exempelvis ålder). I:et står får “intervention” och definierar interventionens 

utformning i tid och rum. C står för “comparative intervention” och definierar 

jämförande interventioner. C:et uteslöts således i litteraturöversikten då syftet i 

litteraturöversikten var att identifiera tillgängliga interventioner, inte komparativa 

interventioner. O:et syftar till “outcome” vilket står för resultat. I litteraturöversikten 

var dessa resultat mätbara värden på barns oro. Sista bokstaven är T som står för 

“type”, vilket definierar artiklarnas design. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016) behöver författarna upprätta strikta inklusion- och exklusionskriterier inför 

den systematiska databassökningen. Detta för att på så vis kunna systematiskt 

identifiera artiklar som kan svara mot syftet och exkludera irrelevanta artiklar. 

Resultatet av PI(C)OT och dess inklusion- och exklusionskriterier presenteras i 

tabell 1. 

  



 

7(3758) 

 

 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

P • Barn mellan 2–12 år 

 

Ej aktuellt 

 

I 

• Intervention i samband med 

generell anestesi 

• Ingrepp på operation 

• Interventioner med validerat 

instrument för mätning av 

barnets oro preoperativt 

• Odontologiska ingrepp i 

lokalanestesi 

• Radiologiska 

undersökningar 

• Interventioner med validerat 

instrument för mätning av 

barnets oro endast 

postoperativt 

(C) Ej aktuellt Ej aktuellt 

O • Intervention riktade till barn 

med syfte att minska barns 

oro 

• Intervention riktade till 

föräldrar som sekundärt 

påverkar barns oro 

 

T 

• Originalartiklar 

• Komparativa studier: 

randomiserade 

kontrollstudier, 

prospektiva kliniska 

kontrollstudier, intervention-

kontrollstudier och kvasi-

experimentella studier 
• Peer-reviewed 

• Studier utan kontrollgrupp, 

kohortstudier utan 

kontrollgrupp 

• Litteraturöversikter och 

metaanalyser 

• Kvalitativa studier 

• Pilotstudier 

Tabell 1. Inklusion- och exklusionkriterier 

Utöver nämnda kriterier fanns även grundläggande inklusionskriterier. Dessa var att 

artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren, finnas att tillgå på engelska 

och vara peer-reviewed. Vidare skulle artikeln ha ett etiskt godkännande från etisk 

nämnd alternativt en etisk diskussion. 

5.3 Datainsamling 
Inför databassökningen ägde ett handledningsmöte rum med en bibliotekarie 

verksam på Linnéuniversitetests bibliotek. Syftet med mötet var att få bredare 

kunskap om databaserna samt söktips. Datainsamlingen är utförd i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycINFO. PubMed och Cinahl innefattar vård- och medicinsk 

vetenskap. PsycINFO innefattar ämnen som psykiatri, sociologi, omvårdnad och 

pedagogik (Linnéuniversitetet, 2020). I samtliga databaser utfördes en eller flera 

provsökningar genom fritextsökning. Sökord som användes i provsökningarna var 

ord som av författarna ansågs relevanta för valt syfte. Sökord som först ämnades att 
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användas byttes under provsökningarna ut till sökord som gav bättre sensitivitet och 

specificitet. Detta för att få träffresultat som kunde svara mot syftet. Orden child, 

anxiety och anesthesia utgjorde grunden för sökorden som användes. Vid 

provsökningarna lästes abstrakt för att få en grundläggande förståelse för 

problemområdet samt för att identifiera de olika databasernas indexeringsord. Som 

ett led i Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) sökstrategi identifierades sedan 

synonymer för samtliga sökord i den modifierade PI(C)OT-versionen. Därefter 

identifierades trunkeringar för att på så vis bredda sökningen. För att identifiera 

ytterligare sökord, översätta och förstå begreppshierarkin användes Karolinskas 

Mesh term-ordlista (Karolinska Institutet, 2020a). Varje databas använder sig av 

egna specifika sökord och sökorden fick anpassas till respektive databas (Forsberg 

& Wengström, 2016). När väl sökorden var utarbetade till de olika databaserna tog 

författarna ånyo hjälp av en bibliotekarie från Linnéuniversitetes bibliotek. Detta för 

att bidra med kunskap och feedback på sökorden och sökstrategin. Till sist slogs 

sökorden ihop och bildade “sökordsslingor” för de olika databaserna enligt Bettany-

Saltikov och McSherrys (2016) beskrivning. Samtliga sökningar sparades på 

respektive hemsida för databaserna av båda författarna för att på så vis kunna återgå, 

redigera och upprepa sökningarna. När väl sökningen utfördes gjordes en 

relevansbedömning av artiklarnas rubrik och abstrakt separat av författarna. De 

artiklar som skiljde författarna åt lästes tillsammans och därefter togs gemensamt 

beslut om artiklarna skulle läsas i fulltext. 

5.3.1 PubMed 

Alla sökord vid första sökningen i PubMed var MeSH-termer. Sökfilter som 

användes var publicering de senaste tio åren, human, engelska, preschool child 2–5 

och child 6–12. Detta gav ett sökresultat på 276 träffar där 43 artiklar lästes i fulltext 

efter relevansbedömning, varav 31 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning. 

Sökord använda i Pubmed presenteras i tabell 2. 

anesthesia OR care, 

perioperative OR care, 

preoperative OR 

nursing, operating room 

AND anxiety OR fear AND child OR youth 

OR minors OR 

child care 

Tabell 2. Sökord i PubMed, första sökningen 

Eftersom sökningen i PubMed gjordes med MeSH-termer utökade författarna 

sökningen med ytterligare en sökning via fritextsökning. Detta för att på så vis finna 

artiklar som ej blivit indexerade med MeSH-termer. Indexering sker kontinuerligt 

av ämneskunniga på databasen, men av administrativa skäl blir indexeringen 

fördröjd och utförs efter publiceringen av artikeln (Linnéuniversitet, 2019). För att 

på så vis fånga artiklar som ej blivit indexerade sökte författarna vid den andra 

sökningen på artiklar publicerade de senaste två åren enligt rekommendation av 

bibliotikarie. Sökfilter som användes i PubMed vid den andra sökningen var således 

publicering de senaste två åren, human, engelska, preschool child 2–5 och child 6–

12. Detta gav ett sökresultat på 24 träffar. I avgränsningsfiltret valdes Titel/Abstract 

för att sökningen skulle få bättre precision och kortare träfflista också efter 

rekommendation från bibliotekarie. I sökningen hittades två artiklar som redan 
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inkluderats, således hittades inga nya artiklar vid fritextsökningen. Sökord använda i 

den andra sökningen i PubMed presenteras i tabell 3. 

anesthesia OR 

perioperative care OR 

preoperative care OR 

operating room nursing 

AND anxiety OR fear AND child OR youth 

OR minors OR 

child care  

Tabell 3. Sökord PubMed, andra sökningen 

5.3.2 Cinahl 

Sökningen i Cinahl är utförd via fritextsökning. En sökning med ämnesord är utförd 

men denna sökning gav ett förhållandevis litet antal sökträffar varpå fritextsökning 

blev den slutgiltiga sökningen. Sökfilter som användes var publicering de senaste tio 

åren, engelska, 2–5 år, 6–12 år samt peer-reviewed. Detta gav ett sökresultat på 191 

träffar där 18 artiklar valdes ut för att läsas i fulltext efter relevansbedömningen. Av 

dessa hade elva artiklar redan inkluderats från PubMed. Slutligen gick fem artiklar 

vidare till kvalitetsgranskning. Sökorden använda i Cinahl presenteras i tabell 4. 

operation* OR 

anesthes* OR 

perioperative care OR 

preoperative care 
 

AND anxiety OR stress 

OR worry OR 

concern OR fear 

AND child* OR youth 

OR minor* 

Tabell 4. Sökord i Cinahl 

5.3.3 PsycINFO 

Sökningen utfördes som fritextsökning eftersom thesaurusorden, som är 

benämningen på indexeringsord i PsycINFO, ej överensstämde med de sökta orden 

från de andra databaserna. Sökfilter som användes i PsycINFO var publicering de 

senaste tio åren, 2–5 år och 6–12 år, engelska samt peer-reviewed. Sökningen gav 

142 träffar där totalt tio artiklar lästes i fulltext efter relevansbedömningen. Av 

dessa hade sju artiklar hade tre redan inkluderats från tidigare databassökningar. 

Slutligen gick två artiklar vidare till kvalitetsgranskning. Sökord använda i 

PsycINFO presenteras i tabell 5. 

operation* OR 

anesthes* OR 

perioperative care OR 

preoperative care 
 

AND anxiety OR stress 

OR worry OR 

concern OR fear 

 

AND child* OR youth 

OR minor* OR 

child care 

 

Tabell 5. Sökord i PsycINFO 

5.4 Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning i en litteraturöversikt utförs med fördel via testade 

granskningsmallar (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna valde Caldwell, 

Henshaw och Taylors (2011) mall som föreslås av Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016). Den består av 18 frågor där det finns en kvantitativ och en kvalitativ 
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version. Den kvantitativa versionen valdes och varje enskild fråga i mallen 

besvarades med en tregradig skala där noll poäng är lägsta poäng och två är högsta 

poäng. Noll poäng representerade ej svar på frågan, ett poäng delvis och två poäng 

fullgott svar. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) formulerades sedan 

poängintervall för att kunna få en sammanfattande uppfattning av artiklarnas 

kvalitet. En “cutoff” angavs för att på så vis kunna exkludera artiklar med låg 

kvalitet. Det finns ingen definitiv gräns då denna gräns kan variera mellan olika 

uppsatser (ibid.). Medelvärde för Caldwell et al. (2011) granskningsmall är 18 

poäng vilket av författarna angav som “cutoff”. Detta resulterade i att artiklar med 

<18 poäng graderades som låga, artiklar med >18 poäng och <27 poäng graderades 

som medel och artiklar med >27 poäng ansågs ha god kvalitet. Artiklar som 

graderats till låg kvalitet exkluderades. En artikel exkluderades då den varken 

innehöll ett etiskt godkännande eller etisk diskussion. 

 
Inför kvalitetsgranskningen studerade författarna tillsammans förklaringen till de 

enskilda frågorna i mallen och diskuterade sinsemellan för att få en gemensam 

förståelse inför granskningen. Därefter lästes utvalda artiklar i fulltext varpå 

kvalitetsgranskning utfördes av båda författarna. När kvalitetsgranskningen utförts 

av båda författarna på en artikel diskuterade författarna tillsammans artikeln samt 

författarnas enskilda poängsättning. Därefter upprättades en tabell där författarnas 

poäng noterades. Poängen fördes sedan in i resultattabellen, bilaga I. 
 
PubMed erbjuder inte ett peer-review filter vilket resulterade i att författarna 

manuellt fick kontrollera att artiklarna var peer-reviewed. Den manuella kontrollen 

gick till så att författarna kontrollerade om det nämndes i artikeln att den var peer-

reviewed. Om detta inte framgick kontrollerades den elektroniska tidskriftens 

hemsida och dess information om artikeln. I vissa fall kontrollerades tidsskriftens 

publiceringskrav (som i vissa fall är peer-reviewed). Vissa artiklar hittades även i 

Cinahl och PsycINFO där peer-review filter använts. Samtliga inkluderade artiklar i 

litteraturöversikten är peer-reviewed. Översiktlig information om databassökning 

och kvalitetsgranskning redovisas i tabell 6. 
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Databas Sökord och 

kombinationer 
Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

abstrakt 
författare 

1/ 

författare 

2 

Lästa i fulltext 

efter 

relevansbedömning 

Granskade 

artiklar 
Utvalda 

artiklar 

PubMed anxiety OR fear 

AND 
child OR youth OR 

minors OR child 

care AND 
anesthesia OR care, 

perioperative OR 

care, preoperative 
OR nursing, 

operating room 

10 år, human, 

engelska, preschool 
child 2-5 & child 6-

12 

276 68/99 43 31 25 

Cinahl operation* or 

anesthes* or 

perioperative care 
or preoperative 

care AND 
anxiety or stress or 
worry or concern 

or fear AND 
child* or youth or 
minor* 

Engelska, 6–12 år, 

2–5 år, 
peer-reviewed 
 

191 41/65 7(11) 5(3) 4(2) 

PsycInfo operation* OR 
anesthes* OR 

“perioperative 

care” OR 
“preoperative care” 
AND anxiety OR 

stress OR worry 
OR concern OR 

fear 
AND child* OR 
youth OR minor* 

OR “child care” 

2–5 år, 6–12 år 
engelska, peer-

rewied, human 
 

142 21/20 3(7) 2(3) (3) 

PubMed anesthesia OR 

perioperative care 

OR preoperative 
care OR operating 

room nursing AND 
anxiety OR fear 
AND child OR 

youth OR minors 

OR child care 

2 år, human, 

engelska, preschool 

child 2-5 & child 6-
12 
 
I sökfiltret valdes 

“Title/Abstract” 

24 9/8 (2) (2) (2) 

Tabell 6. Sök- och granskningstabell. Siffror inom parentes presenterar artiklar funna i tidigare 

sökningar. Sökningarna utfördes mellan 2020-01-14 och 2020-01-23 

5.5 Dataanalys 
De 29 inkluderade artiklarna analyserades systematiskt enligt Bettany-Saltikov och 

McSherrys (2016) beskrivning via tabellering och rubricering. Resultattabellen 

utformades utefter PI(C)OT-modellen och redigerades utifrån litteraturöversiktens 

design. Resultattabellen redogör bland annat de 29 artiklarnas design, syfte, 
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intervention och resultat. P:et (population) återfinns i tabellen som urval, I:et 

(intervention) är artiklarnas interventioner, O:et (outcome) är extraherat resultat och 

T:et (type) är designen. Första steget inför analysen var att författarna diskuterade 

likt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) beskrivning vilken data som skulle 

extraheras. Detta för att på så vis styrka en gemensam konsensus mellan författarna. 

Fokus i dataextraktionen var att extrahera data utifrån PI(C)OT-modellen för att på 

så vis systematiskt kunna svara på syftet i litteraturöversikten (ibid.) Nästa steg 

under dataanalysen var att enskilt läsa samtliga artiklar med speciellt fokus på 

metod- och resultatdel. När en artikel lästs av båda författarna diskuterades 

innehållet mellan författarna. Därefter extraherade författarna information till 

resultattabellen som svarade mot syftet. Den slutliga resultattabellen redovisas i 

bilaga I. 

 
När resultattabellen färdigställts bildade författarna rubriker och underrubriker 

utifrån interventionerna. “Lek med leklera” underrubricerades till “Distraktion via 

lek” som sedan ingick i den övergripande rubriken “Distraktion”. Rubriker med få 

artiklar (exempelvis Parentalt- eller professionellt stöd) underrubricerades ej. 

Exempel på hur tillvägagångssättet vid rubriceringen gick till redovisas i tabell 7. 

När rubriker och underrubriker bildats skrevs resultatet i löpande text. Där 

framkommer artiklarnas resultat som svarar mot litteraturöversiktens syfte. 

 

 

Artikel Intervention Underrubrik Rubrik 

Bumin Aydın et al. (2017) Leka med leklera Distraktion via lek Distraktion  

Wright, Stewart och Finley 
(2010) 

Föräldrar närvarande vid induktion Ingen underrubrik Parentalt- eller 
professionellt emotionellt 

stöd 

Marechal et al. (2017) Spela spel på surfplatta (ej 

sjukvårdsrelaterade spel) 

Distraktion via digitala 

medel 

Distraktion  

Karimi, Fadaiy, Nikbakht 
Nasrabadi, Godarzi och 

Mehran (2014) 

Besöka operationsavdelningen preoperativt Informativt besök Barnanpassad information 

Batuman, Gulec, Turktan, 

Gunes och Ozcengiz (2016)  

Titta på en informationsvideo tillsammans 

med föräldrarna 

 

Information via digitala 

medel 

Barnanpassad information 

Tabell 7. Exempel på rubriceringsframställning 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Ytterst ansvarig för forskningen är den enskilde forskaren som har till uppgift att 

säkerhetsställa god kvalitet och moralisk acceptans (Codex, 2019). Som forskare 

regleras arbetet av olika lagar och förordningar. Enligt statens offentliga utredning 

(SOU 1999:4) ska arbetet utföras enligt principen om sanningsenlighet. Detta 

understryker författarens förhållningssätt vad gäller sanningsenlighet gentemot 

materialet som hittas och sedermera analyseras och diskuteras. Detta 

förhållningssätt diskuterades mellan författarna för att belysa de forskningsetiska 

aspekterna och vad principen om sanningsenlighet innebär i arbetet med uppsatsen. 
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Författarna har sedan följt metodiken enligt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) 

beskrivning med nödvändiga justeringar utefter vald studiedesign och syfte. Detta 

innebär att författarna nyttjar tidigare använda arbetssätt vid exempelvis 

resultatextraktionen som använts av andra forskare. På så vis har data med denna 

metodik granskats, analyserats och presenterats objektivt i bästa möjliga mån, i 

relation till principen om sanningsenlighet, utifrån författarnas kunskap och 

erfarenhet. 

 
Trots att en systematisk litteraturöversikt analyserar redan utförd forskning och data 

så skall etiska överväganden göras (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Således 

har en etisk egengranskning utförts där behov för ytterligare granskning av etisk 

nämnd ej förelåg enligt granskningsmallen.  

 

I en litteraturöversikt bör forskarna också redovisa sina erfarenheter för att klargöra 

vilken förförståelse forskarna besitter kring problemområdet. Detta då forskarnas 

tidigare erfarenheter kan prägla analysen av resultatet (Forsberg & Wengström, 

2016). Författarna är båda sjuksköterskor med varierad erfarenhet kring omvårdnad 

av barn inom primärvård, på akutmottagning, konventionell avdelningsvård, 

intensivvård och postoperativ vård. Däremot har författarna ingen erfarenhet, och 

således begränsad förförståelse, vad gäller vård av barn i den preoperativa 

kontexten. Under utbildningen har tre veckors praktik genomförts på 

operationsavdelning av båda författarna. Under denna period vårdade ingen av 

författarna barn i den preoperativa miljön. 

6 Resultat 

De 29 inkluderade artiklarna resulterade i fyra övergripande rubriker; barnanpassad 

information, distraktion och lek, parentalt- och professionellt stöd och alternativa 

induktionsmetoder. Artiklarna presenteras i en sammanställande resultattabell 

(bilaga I) samt i löpande text med rubriker och underrubriker i enlighet med 

Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) beskrivning. Artiklar som är inkluderade i 

resultatet är markerade med en asterix (*) i referenslistan.  

6.1 Barnanpassad information 
Totalt ingår 14 stycken artiklar i huvudrubriken barnanpassad information. 

6.1.1 Besök på operationsavdelningen 

Fyra artiklar där interventionen gick ut på att besöka operationsavdelningen 

preoperativt inkluderades i resultatet. Karimi et al. (2014) och Carlsson och 

Henningsson (2018) lät barnen besöka en operationssal och lät även barnen bekanta 

sig med miljön inne på salen. Barnen fick leka med utrustningen och ställa frågor. 

Karimi et al. (2014) kunde se en statistiskt signifikant minskning av oron mellan 

intervention- och kontrollgrupp. I motsats till detta fann Carlsson et al. (2018) inte 

någon statistisk signifikant i en liknande intervention. Lin, Liu, Wang, Yu, Lu, 

Hsieh och Lin (2019) och Fincher, Shaw och Ramlet (2012) lät barnen besöka den 

pre- och postoperativa avdelningen. Lin et al. (2019) lät även barnen titta på en 

tecknad film om det operativa förloppet medan Fincher et al. (2012) lät barnen 
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studera bilder som visade det operativa förloppet. De två senast nämnda artiklarna 

visar på minskad oro mellan intervention- och kontrollgrupp, men ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas. 

6.1.2 Information via digitala medier 

Åtta artiklar har använt sig av information via digitala medier i syfte att reducera 

barns preoperativa oro. Hatipoglu, Gulec, Lafli och Ozcengiz (2018), Lin et al. 

(2019), Huntington, Liossi, Donaldson, Newton, Reynolds, Alharatani och Hosey 

(2018) och Batuman et al. (2016) studerade effekterna av att låta barn titta på en 

informativ film om det operativa förloppet. Batuman et al. (2016) och Hatipoglu et 

al. (2018) presenterar statistisk signifikant minskad oro mellan intervention- och 

kontrollgrupp. Lin et al. (2019) visar på att orosnivåerna sjönk, men skillnaderna 

mellan intervention- och kontrollgrupp var ej statistiskt signifikant. Hatipoglu et al. 

(2018) kunde däremot inte påvisa någon skillnad mellan grupperna. 
 
Liguori, Stacchini, Ciofi, Olivini, Bisogni och Festini (2016) och Ryu, Oh, Yoo, 

Kim, Park och Han (2019) undersökte huruvida en komisk informationsvideo kunde 

påverka barns preoperativa oro. Liguori et al. (2016) lät barnen titta på en inspelad 

video där två clowner demonstrerade operationsavdelningen. Ryu et al. (2019) lät 

barnen använda VR-glasögon där operationsmiljön demonstrerades med hjälp av två 

stora maskotar som skulle opereras. Båda artiklarna visar på statistisk signifikant 

minskad oro mellan intervention- och kontrollgrupp. 
 
Fortier et al. (2015) och Wright et al. (2010) undersökte effekterna av 

internetbaserade program där barnen med sina föräldrar kunde inhämta information 

om operationen samt information om vad som skulle ske under själva 

operationsdagen. Fortier et al. (2015) visade att orosnivåerna jämfört med 

kontrollgruppen var lägre både vid ankomst till operationssalen samt vid själva 

induktionen. Wright et al. (2010) jämförde sina resultat med två artiklar med 

liknande design och fann inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan 

interventionsgruppen och kontrollgrupperna.  

6.1.3 Information via målarbok och bilder 

Totalt inkluderades tre artiklar som undersökte effekterna av hur målarböcker samt 

bilder kunde minska preoperativ oro. Två artiklar använde sig av målarböcker som 

intervention. Al-Yateem, Brenner, Shorrab och Docherty (2016) kunde ej påvisa 

någon minskning av orosnivåerna. Shaheen, Nassar, Khalaf, Kridli, Jarrah och 

Halasa (2018) däremot kunde påvisa en statistiskt signifikant minskning av 

orosnivåerna. Fincher et al. (2012) använde sig av en kombinerad intervention i 

form av preoperativt besök på operation, leka och känna på anestesiologisk 

utrustning samt visade bilder som illustrerade det perioperativa vårdförloppet. 

Resultatet visade att orosnivåer i interventionsgruppen var lägre jämfört med 

kontrollgruppen, dock var detta värde ej statistiskt signifikant. 

6.1.4 Kontextuell lek 

Kontextuell lek är lek som förbereder barnet för den perioperativa vårdprocessen. 

Denna intervention har ej använts som enskild intervention utan har kombinerats 

med andra typer av interventioner. Tre studier har undersökt hur denna typ av 

intervention kan påverka barnets preoperativa oro. Fincher et al. (2012) och Lin et 
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al. (2019) lät barnen leka med medicinsk utrustning under ett preoperativt besök 

som ägde rum innan den planerade operationen. Cuzzocrea, Costa, Gugliandolo och 

Larcan (2016) lät barnen beskåda en dockteater där handlingen hade medicinskt 

innehåll. Barnen fick även leka med medicinsk utrustning. Vid transport till 

operation fick sedan barnet sällskap av psykolog som närvarade fram till 

induktionen. Kontrollgruppen i studien fick ej se dockteater och fick ej leka med 

medicinsk utrustning, utan fick endast sällskap av psykologen. Interventionsgruppen 

hade lägre orosnivåer jämfört med kontrollgruppen, dels i väntrummet men även 

under induktionen. Fincher et al. (2012) visar att orosnivåerna var lägre i 

interventionsgruppen, dock ej signifikant. Lin et al. (2019) däremot skriver att oron 

sjönk från baseline till preoperation i interventionsgruppen, samt att oron i 

interventionsgruppen var lägre vid induktion jämfört med kontrollgruppen. Dock 

var skillnaderna mellan grupperna ej statistiskt signifikanta. 

6.2 Distraktion och lek 
Totalt inkluderades elva artiklar med interventioner som handlar om distraktion och 

lek i litteraturöversikten. 

6.2.1 Distraktion 

Distraktion syftar till interventioner där interventionen inte anpassats till den 

medicinska kontexten och således inte informerar eller undervisar barnet om 

förloppet kring operationen. Marechal et al. (2017) och Cumino, Vieira, Lima, 

Stievano, Silva och Mathias (2017) undersökte effekten av appbaserade spel på 

mobil eller surfplatta. Marechal et al. (2017) visade att appbaserade spel resulterade 

i liknande orosnivåer som premedicinering (Midazolam). Cumino et al. (2017) 

visade att appbaserade spel via mobiltelefon jämfört med kontrollgruppen gav 

signifikant lägre orosnivåer. 

Hyuckgoo, Sung Mee, Hwarim och Sang-Jin (2015) jämförde föräldrarnärvaro med 

videodistraktion samt en kombinationsintervention med både föräldrarnärvaro och 

videodistraktion. Videodistraktionen enbart hade signifikant minskning av oron 

både preoperativt och vid induktionen jämfört med endast föräldrarnärvaro och 

kombinationsinterventionen. Videodistraktionen verkade också öka barnens 

samarbetsförmåga vid induktionen. Lee, Lee, Lim, Son, Lee, Kim och Ko (2012) 

visade likt Hyuckgoo et al. (2015) signifikant minskad oro vid induktionen av barn 

som fick videodistraktion.  

 
Sola, Lefauconnier, Bringuier, Raux, Capdevila och Dadure (2017) visade att 

videodistraktion med eller utan premedicinering (Midazolam) ej gav förändrad 

effekt gällande orosnivåerna mellan grupperna. Videodistraktion jämfört med 

kontrollgruppen gav ej signifikant minskad oro. Kerimoglu, Neuman, Paul, 

Stefanov och Twersky (2013) visade att videotittande via VR-glasögon reducerade 

orosnivåerna jämfört med premedicinering (Midazolam) och en 

kombinationsintervention (VR-glasögon och premedicinering). Messina, Molinaro, 

Meucci, Angotti, Giuntini, Cerchia och Brandigi (2014) visade på att en varierad 

distraktion i form av tv-spel och filmer tillsammans med en clown gav lägre 

orosnivåer preoperativt jämfört med okontextuell lek preoperativt. Vid induktionen 
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kunde däremot ingen effekt av clowndistraktionen ses då båda grupperna visade 

liknande orosnivåer. 

6.2.2 Okontextuell lek 

Okontextuell lek syftar till interventioner där leken inte anpassats till den 

medicinska kontexten och således inte informerar eller undervisar barnet om 

förloppet kring operationen. Exempel på interventioner är att barnen får leka med 

leklera eller dockor. Bumin Aydin et al. (2017) och Lee et al. (2012) undersökte 

okontextuell lek preoperativt. Bumin Aydin et al. (2017) visade att lek med leklera i 

den preoperativa miljön signifikant minskade orosnivåerna och behöll orosnivåerna 

över tid jämfört med kontrollgruppen. Lee et al. (2012) visade också lägre 

orosnivåer preoperativt när barn fick leka med sitt favoritgosedjur, dock hade 

interventionen ingen effekt vid induktion.  

Dionigi och Gremigni (2017) utförde en kombinationsintervention där barn fick 

måla fritt och därefter träffa clowner som lekte och distraherade barnen. Resultaten 

visade statistiskt signifikant minskad oro jämfört med kontrollgruppen. Liu et al. 

(2018) visade att patienttransport i en säng ombyggd till en leksaksbil visade på 

statistiskt signifikant lägre orosnivåer preoperativt till induktion jämfört med 

kontrollgruppen. Orosnivåerna överensstämde även med de nivåer av oro som 

premedicinering resulterat i vid induktionen. Cuzzocrea et al. (2016) jämförde 

okontextuell lek och dockteater med psykologstöd pre- och perioperativt, 

kontextbaserad lek och information eller en kombination av båda. Barnen med den 

okontexuella interventionen hade högst orosnivåer jämfört med samtliga tre 

interventioner, dock fanns ingen statistisk signifikant ökning av oron. 

6.3 Parentalt- och professionellt stöd 
Fyra artiklar med interventioner som via parentalt- eller professionellt stöd 

inkluderades i litteraturöversikten. Wright el al. (2010) och Rasti-Emad-Abadi, 

Naboureh, Nasiri, Motamed & Jahanpour (2017) undersökte effekten av att föräldrar 

fick närvara preoperativt fram till induktionen. Wright et al. (2010) fann att 

interventionen hade signifikant minskad oro jämfört med kontrollgruppen medan 

Rasti et al. (2017) ej hittade statistiskt signifikant minskad oro mellan intervention- 

och kontrollgrupp. Hyuckgoo et al. (2015) jämförde föräldrarnärvaro med 

videodistraktion samt en kombinationsintervention med både föräldrarnärvaro och 

videodistraktion. Föräldrarnärvaro som enskild intervention visade sig inte minska 

oron jämfört med de andra två interventionerna. Cuzzocrea et al. (2016) undersökte 

professionellt stöd i form av psykolog som intervention och resultaten visade att 

professionellt stöd i kombination med kontextuellt anpassad lek statistiskt 

signifikant minskade oron. 

6.4 Alternativa induktionsmetoder 
Tre artiklar med varierande induktionsmetoder inkluderades i litteraturöversikten. 

Vagnoli, Bettini, Amore, De Masi och Messeri (2019) visade på signifikant 

minskade orosnivåer vid induktion på barn som genomgick en 

kombinationsintervention med avslappning- och visualiseringsövningar. Gupta, 

Mathew och Bhardwaj (2017) undersökte effekten av tillsatta fruktdofter i 

inhalationsgasen vid inhalationsinduktion vilket inte visade på någon betydande 

effekt jämfört med placebo. Cohen, Thévenin, Mille-Zemmoura, Moënne-Loccoz, 
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Remérand och Laffon (2018) visade likt Gupta et al. (2017) inte heller på någon 

betydande effekt vid induktion om barnet fick ligga eller sitta vid induktion. Ett 

bifynd var att barnen med gosedjur hade statistiskt signifikant högre oro än barn 

som inte hade med sig något gosedjur. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Metoden till berörd litteraturöversikt använde sig av systematisk datainsamling, 

urval och analys med huvudsaklig utgångspunkt utifrån Bettany-Saltikov och 

McSherrys (2016) beskrivning. Fördelarna med en litteraturöversikt är att en 

sammanställning av forskning kan ge en förståelse kring ett problemområde. 

Nackdelarna kan vara att inklusion- och exklusionskriterier kan begränsa utfallet 

och således resultatet (ibid.). Generella begränsningar i litteraturöversikten är dels 

den begränsade tiden som är utsatt från start till färdig uppsats. Eftersom tiden är 

förutbestämde måste mängden datamaterial begränsas till den mängd som anses 

rimlig för den utsatta tiden. Denna faktor kan ha påverkat att resultatet blivit mindre 

gediget jämfört om tiden för uppsatsskrivning varit längre. 

7.1.1 Databassökning 

Tre databaser nyttjades för databassökningen. Att använda flera databaser ökar en 

litteraturöversikts validitet (Henricson, 2017). Dock finns ytterligare databaser som 

potentiellt skulle kunna bidra till fler artiklar och således påverka resultatet. Då en 

förhållandevis hög andel artiklar påträffades i de två andra databaserna uppfattades 

en viss mättnad. Exempelvis bidrog sökningen i PsycINFO inte till några ytterligare 

artiklar till den slutliga dataanalysen. Att sökningar i flera databaser gav samma 

artiklar talar för en viss sensitivitet och specificitet i sökningen, vilket i sin tur talar 

för en ökad validitet i en litteraturöversikt (Henricson, 2017). Med den uppnådda 

mättnaden i åtanke och med kursens begränsade tidsram valde författarna att 

begränsa databassökningen till tre databaser. 

Författarna testade både fritext- och ämnesordsökningar i de olika databaserna och 

utvärderade sökresultaten utifrån träffar och sökningarnas specificitet. Att nyttja 

båda dessa metoder ökar mängden sökresultat då fritextsökning kan ge träffar på 

artiklar som ännu inte indexerats av databasen. Samtidigt kan ämnesordssökningen 

bidra till ökad specificitet (Henricson, 2017). Detta resulterade slutligen i en 

omfattande sökkombination per databas. Även om sökningarna kontrollerades av en 

bibliotekarie med kunskap kring databaserna kan det diskuteras om alternativa 

sökmetoder skulle kunna nyttjats. En metod beskriven av Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) är att undersöka om forskare, som påträffas i fler artiklar än en, 

har gjort ytterligare publikationer inom området för litteraturöversikten. Detta för att 

hitta eventuella artiklar som ej framkommit i databassökningen. Denna metod 

utfördes ej vilket kan ses som en brist i datainsamlingen. Anledningen till att denna 

metod ej nyttjats var att provsökningarna resulterade i sökningar där författarna 

uppfattade en relevant specificitet och sensitivitet varpå annan metod ej ansågs 

nödvändig. Vidare fann författarna att artiklarnas bakgrund refererade i stora drag 

till samma artiklar som antingen redan inkluderats i litteraturöversikten eller 
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exkluderats av något exklusionskriterie. När väl databassökningen utfördes valde 

författarna att läsa rubriker och abstrakts separat i en så kallad relevansbedömning. 

Detta ökar enligt Henricson (2017) reliabiliteten i litteraturöversikten då författarna 

kan se och uppfatta rubriker olika vilket kan resultera i en större spridning i antal 

lästa abstrakt. 

Samtliga artiklar inkluderade i litteraturöversikten är peer-reviewed. Att på detta vis 

endast inkludera artiklar som är peer-reviewed styrker litteraturöversiktens 

reliabilitet och validitet (Henricson, 2017). Ytterligare filter som nyttjades i samtliga 

databaser är artiklar publicerade de senaste tio åren. Effekten av filtret är ett stort 

bortfall där äldre artiklar som kan besvara syftet exkluderas. Detta kan leda till ett 

bortfall som påverkar resultatet i litteraturöversikten. I relation till detta sker en 

kontinuerlig utveckling av samhället och sjukvården. Att leda denna utveckling 

beskrivs även som en central del i sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Således kan äldre artiklars applicerbarhet på dagens 

sjukvård ifrågasättas. Utan ett tidsfilter hade även ett förmodat stort ytterligare antal 

artiklar inkluderats vilket inom ramen för uppsatsens omfattning hade kunnat bli för 

omfattande. 

7.1.2 Inklusion- och exklusionkriterier 

För att systematiskt identifiera och diskutera inklusion- och exklusionskriteriernas 

effekt på litteraturöversikten används PI(C)OT-akronymen utifrån inklusion- och 

exklusionstabellen (tabell 1) enligt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) 

beskrivning. 

7.1.2.1 Population (P) 

Artiklar som undersökte barn mellan två och tolv år inkluderades i 

litteraturöversikten. Anledningen till att yngre barn än två år exkluderades var att 

det endast finns validerade instrument att mäta oro på barn från två års ålder (Kain 

et al., 1997). Vidare kategoriserar använda databaserna barn i åldrarna två till fem 

respektive sex till tolv vilket ytterligare gav belägg för åldersinklusionen. Mesh-

termen “Child” definieras också som barn mellan två till tolv år på både svenska och 

engelska (Karolinska Institutet, 2020b). Enligt SFBABI (Svensk förening för 

barnanestesi och barnintensivvård) (2012) rekommenderas barn yngre än tre år att 

handläggas på enheter som är specialiserade på barn. Att inkludera barn under två år 

som i stor utsträckning opereras på specialiserade enheter skulle således minska 

resultatets generaliserbarhet. Att dra inklusionsgränsen vid tolv år motiveras av 

Alfvén och Alfvén (2019) som menar att efter tolv startar ofta puberteten. Då rör sig 

kroppen och själen mot vuxenvärlden och med denna förändring kan flera nya unika 

känslouttryck få utlopp (ibid.). Med denna bakgrund valdes slutligen 2–12 år som 

åldersinklusion. 
 
I flertalet artiklar var det övervägande pojkar som studerades, detta då man i vissa 

studier menade att pojkar i högre utsträckning opereras i åldrarna 2–12 år vid 

exempelvis urologiska diagnoser. Vid upprättandet av inklusionskriterierna togs 

ingen hänsyn till vilket kön barnen hade. Inte heller har författarna sammanställt 

mängden pojkar respektive flickor i samtliga studier. Detta är en variabel som 

således potentiellt kan påverka resultatet utan författarnas vetskap. 
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7.1.2.2 Intervention (I) 

Alla inkluderade artiklars interventioner utfördes i nära anslutning till en operation 

där barnen skulle sövas i generell anestesi. Dock skedde själva interventionen på 

olika platser. Vissa artiklar lät barnen titta på barnanpassad informationsfilm i 

hemmet och andra artiklar lät barnen besöka operationsavdelningen en tid innan den 

planerade operationen etc. Dessa förhållanden kan anses vara vitt skilda och 

jämförbarheten mellan artiklarna kan således försvåras. 

 
Den geografiska skillnaden kan också påverka jämförbarheten mellan artiklar 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Asien, Europa, Sydamerika, Nordamerika 

och Oceanien är representerade världsdelar i litteraturöversikten. Eftersom så många 

länder ingår i studien kan diskuteras om någon lärdom av resultatet kan användas 

och överföras till svenska förhållanden. Vidare är engelska det enda språket som 

inkluderades i litteraturöversikten. Artiklar skrivna på andra språk har systematiskt 

eliminerats vilket kan begränsa resultatets reliabilitet då artiklar med potentiellt 

relevanta resultat exluderats. 
 
Att mäta oro på barn görs på olika sätt i de inkluderade artiklarna. Vanligaste 

mätinstrumentet för preoperativ oro hos barn i litteraturöversikten är mYPAS (26 st. 

av totalt 29 st.). Att inkludera artiklar som använder en och samma validerade 

mätinstrument ökar jämförbarheten mellan artiklarna i en litteraturöversikt 

(Henricson, 2017). Detta uppfylldes inte helt i litteraturöversikten även om en 

betydande majoritet nyttjade samma mätinstrument. Emellertid innehåller övriga 

artiklar som ej använder mYPAS (3 st.) validerade och reliabilitetstestade 

instrument (Clatworthy, Simon & Tiedeman, 1999; Li & Lopez, 2005; Li & Lopez, 

2007). Att på detta vis inkludera artiklar med validerade instrument i en 

litteraturöversikt ökar litteraturöversiktens reliabilitet och validitet (Henricson, 

2017). Vidare nyttjade vissa artiklar både mYPAS och andra validerade instrument 

vilket skulle kunna bidra till en utökad och förbättrad mätning av oron. 

7.1.2.3 Outcome (O) 

Artiklar innehållandes interventioner med mätbara resultat på oro inkluderades. 

Detta kan således leda till ett bortfall där artiklar som undersöker närliggande 

fenomen till oro (såsom rädsla och ångest), med potentiell relevans för 

litteraturöversiktens resultat, exkluderats. Med tanke på orons multifaktoriella natur 

kan det därför diskuteras huruvida artiklar, med annan infallsvinkel vad gäller 

känslor och fenomen, potentiellt skulle kunna ge en annan bild av resultatet. I 

relation till detta krävs det en sluten forskningsfråga för att kunna utföra en väl 

avgränsad litteraturöversikt (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Detta motiverar 

således att endast inkludera artiklar med mätningar på det specifika fenomenet oro. 

7.1.2.4 Type (T) 

Övervägande delen av de inkluderade artiklarna är randomiserade kontrollerade 

studier, men även artiklar med kvasi-experimentell design, icke-randomiserad 

kontroll och komparativ design återfinns. Randomiserade kontrollerade artiklar har 

ett högt bevisvärde och anses kunna påvisa effekt av en viss intervention (Forsberg 

& Wengström, 2016). Eftersom syftet till litteraturöversikten var att undersöka vilka 

interventioner som lindrar barns preoperativa oro skulle det mest optimala 
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förhållandet vara att endast använda artiklar med likvärdig metod, det vill säga 

randomiserade kontrollerade. Enligt Henricson (2017) ökar validiteten om endast en 

typ av artiklar inkluderas i resultatet. Samtidigt menar Henricson (2017) att 

välgjorda artiklar med annan design också kan svara mot ett syfte. Då designen på 

artiklarna varierar kan detta ändå ses som en potentiell svaghet i litteraturöversikten. 

De forskningsetiska aspekterna har tagits hänsyn till i form av att alla inkluderade 

artiklar har godkännande av etisk nämnd. Objekten som studerats i 

litteraturöversikten är barn som är en utsatt grupp då de kan ha begränsade 

möjligheter till att fatta självständiga beslut (Elander, 2008). Frågan om medverkan 

i artiklarna har ställts i samtliga artiklar till förälder/vårdnadshavare. Flera artiklar 

nämner även att de fått muntligt eller skriftligt godkännande av barnen. Endast en 

artikel nämner specifikt att om barnen ej velat medverka har dessa exkluderats. I 

relation till detta kan barn ha en begränsad kunskap och förförståelse vilket kan 

försvåra ett rationellt beslutstagande (Elander, 2008). Enligt barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2009) som numera också är en del i svensk lag, skall sjukvården 

ha särskild beaktning för barnets bästa. Eftersom barn är en utsatt grupp bör de 

etiska övervägandena var noggrant genomtänkta (Sandman & Kjellström, 2018). Då 

flertalet artiklar inte nämner huruvida man ställt sig till barnens eventuella icke-

godkännande kan detta således betraktas som en svaghet utifrån forskningsetiska 

aspekter och barnkonventionen.  

7.1.3 Kvalitetsgranskning och dataanalys 

Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) 

beskrivning av Caldwell et al. (2011) mall. Fördelen med mallen är att den testats av 

sjuksköterskor med olika examensnivåer med god utvärdering vad gäller enkelhet 

och dess praktiska applicerbarhet. Nackdelarna enligt utvärderingen var att den 

upplevdes något bristande vad gäller förklaringar (ibid.). Författarna till 

litteraturöversikten är också sjuksköterskor vilket kan tala för en viss applicerbarhet 

då mallen testats och utvärderats på just sjuksköterskor. Vidare delar författarna till 

berörd litteraturöversikt flera av de för- och nackdelarna beskrivna i utvärderingen. I 

vissa fall upplevde författarna svårigheter vad gäller transparens i poängsättningen 

mellan artiklarna. Detta kan potentiellt bero på författarnas begränsade kunskaper 

och erfarenheter av forskning. Vidare var artiklarna skrivna och presenterade på 

olika sätt vilket ansågs försvåra bedömningen av vissa artiklar. Av denna anledning 

diskuterade författarna sinsemellan kontinuerligt och studerade Bettany-Saltikov 

och McSherrys (2016) beskrivning. Detta för att på så vis bidra till en så rättvis och 

transparent poängsättning som möjligt. 

Författarna valde att granska artiklarna var för sig vilket enligt Henricson (2017) 

styrker reliabiliteten. Att kvalitetsgranska artiklar var för sig rekommenderas enligt 

SBU (2017) men nämns inte som ett krav i Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) 

beskrivning. En potentiell svaghet vad gäller kvalitetsgranskningen är att andra 

kvalitetsgranskningsmallar istället för Caldwell et al. (2011) skulle kunna nyttjats. 

Detta skulle i sin tur kunna påverka utfallet av inkluderade och exkludera artiklar. 

Dock ansåg författarna vid granskningen av de olika mallarna att Caldwell et al. 

(2011) mall var bäst lämpad då den föreslås av Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016) som varit litteraturöversiktens övergripande metodologiska referenslitteratur. 
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Vilken kvalitetsgranskningspoäng som rekommenderas för att inkludera de olika 

artiklarna framgår ej tydligt i Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) beskrivning. 

Författarna beslutade att “cut-off”-poängen skulle vara >18 poäng. Detta innebär att 

artiklar som tillskrivits ett medelvärde på en poäng per fråga inkluderades. Det 

föreligger således en risk för att resultatet påverkas då exkluderade artiklar med låg 

kvalitet potentiellt skulle kunna påverka resultatet i litteraturöversikten. 

Författarnas kunskaper om statistik kan ses som en begränsning i 

litteraturöversikten. Detta gäller i den generella tolkningen av statistiken i artiklarna, 

men också under litteraturöversiktens dataanalys. Kunskaper kring att tyda 

forskningsresultaten är inhämtade från kurslitteratur, kursmaterial samt internet. 

Dataanalysen och tolkningen av de statistiska mätvärdena är ej validerat av någon 

utomstående person med högre kompetens på området, vilket hade kunnat stärka 

litteraturöversiktens dataanalys och resultat.  

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen i litteraturöversikten bygger på 29 vetenskapliga artiklar där 

24 artiklar var av randomiserad kontrollerad studie-design (RCT), tre artiklar 

kvasiexperimentell design, en artikel icke-randomiserad kontrollstudie och en 

artikel var av komparativ design. Resultaten i artiklarna visar på varierande resultat 

på ett stort antal interventioner. Interventionerna skiljde sig till stor del vad gäller 

design och utförande. Överskådligt föreslår resultaten i litteraturöversikten att 

distraktion genom film och spel, okontextuell lek och viss preoperativ information 

kan reducera barns preoperativa oro. Vidare föreslås att föräldranärvaro ej 

konsekvent minskade oro och varierande resultat vad gäller alternativa 

induktionsmetoder hittades. 

7.2.1 Barnanpassad information 

Huruvida kontextuell lek kan reducera barns preoperativa oro kan diskuteras. Att 

utläsa av resultatet finns inget som tydligt pekar på att låta barnet leka med 

medicinsk utrustning, se på dockteater med medicinskt innehåll eller leka med 

medicinska dockor kunde konsekvent reducera preoperativ oro. He, Zhu, Chan, 

Klainin-Yobas och Wang (2015) undersökte i en litteraturöversikt huruvida 

preoperativ lek kunde förbereda barn inför operation. Inte heller här kunde det 

påvisas att leken konsekvent minskade oron. Vidare antyder studien att 

jämförbarheten försvåras då interventionernas design varierade i stor utsträckning, 

vilket även var fallet i berörd litteraturöversikt. Artiklarna som ingår under 

rubriceringen kontextuell lek kunde ej visa på statistiskt signifikanta skillnader i 

orosnivåer mellan intervention- och kontrollgrupp. Detta faktum skulle kunna tyda 

på att kontextuell lek möjligtvis inte är interventionen som bäst reducerar barns 

preoperativa oro. 

 
Cuzzocrea et al. (2016) som visade på reducerade orosnivåer dels preoperativt, men 

även under induktionen, hade utvecklat ett fullskaligt program där bland annat 

professionellt stöd i form av psykolog ingick. Edwinson Månsson (2008) menar att 

den strukturella leken som används för att förbereda barn inför diverse 

undersökningar måste anpassas till barnets kognitiva nivå. Vidare betonas 

flexibilitet som en viktig komponent för att leken ska kunna förbereda det enskilda 
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barnet på rätt sätt. Utöver detta bör vården även sträva efter att vara personcentrerad 

(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Med detta i åtanke finns således motiv för att 

konstruera ett personligt anpassat förberedelseprogram för varje enskilt barn. Att 

sedan distribuera informationen via exempelvis digitala plattformar skulle 

potentiellt kunna ge positiva effekter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv då 

informationen kan delges på kostnadseffektiva sätt jämfört med traditionella 

metoder såsom personliga möten. Dock kan konstruerandet troligen presentera flera 

utmaningar vad gäller utformning och logistik. Detta motiverar fortsatt forskning 

kring den barnanpassade informatiken för att på så vis kunna främja barnets 

delaktighet i vårdprocesserna med potentiellt fördelaktiga effekter på omvårdnaden i 

stort. 
 
Efter sammanställning av resultatet kunde ingen enskild informationsintervention 

konsekvent reducera preoperativ oro hos barnen. Interventionerna i studierna har 

framför allt fokuserat på hur informationen har delgetts barnen (alltså via en film 

eller en bok exempelvis). I relation till Buckley et al. (2010) resultat där barn 

intervjuats kring deras informationsbehov, verkar det föreligga en viss 

meningsskiljaktighet mellan barns önskemål och interventionernas huvudsakliga 

fokus. Utifrån livsvärldsperspektivet är varje patient unik (Dahlberg & Segesten, 

2010), vilket kan motivera att den preoperativa informationen bör individanpassas 

till varje barn. Interventionerna i resultatdelen “barnanpassad information” studerar 

framförallt hur informationen delges barnet, inte vad, utifrån barnets unika situation. 

Buckley et al. (2010) menar att barn önskade information om exempelvis 

föräldrarnas delaktighet, inte så mycket om sjukvårdsmiljöns uppbyggnad, vilket 

var fokus i flera av interventionerna. Smith och Callery (2005) intervjuade också 

barn inför operation där barnen i större utsträckning hade frågor av praktisk 

karaktär, exempelvis var toaletten låg och om det fanns barn i samma ålder på 

avdelningen. Vissa oklarheter verkar således föreligga vad gäller vilken information 

barnen bör tilldelas. Den kvalitativa forskningen kan således potentiellt lyfta frågan 

om vilken information barnen själva vill ha reda på, något som skulle kunna nyttjas i 

utformandet av den preoperativa informationen. 
 
Edwinson Månsson (2008) menar att förberedelserna inför en undersökning eller 

operation alltid ska börja där barnet själv befinner sig. Den ska således inte utgå 

ifrån vad personalen anser är den logiska startpunkten. Utifrån 

livsvärldsperspektivet utgår varje individ från sina egna erfarenheter. Genom 

patientens berättelse kan personalen få en inblick i den “levda” världen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Patienten, som i detta fall är barnet, kan då få möjlighet att 

presentera sin livsvärld och informationen kan då bidra till att vårdaren förstår vad 

barnet själv har för behov. Då artiklarna i resultatdelen barnanpassad information 

utgår från färdiga mallar där alla de inkluderade barnen får samma typ av 

information kan frågor kring informationens utformning lyftas. Exempelvis hur 

personalens kunskap och förförståelse kan prägla informationen. Personalen är 

bärare av deras egna livsvärldar vilket potentiellt kan prägla utformningen av 

informationen. Varje individ har egna erfarenheter och detta resulterar i att 

människor upplever, tolkar och uttrycker saker olika. Detta kan potentiellt innebära 

att informationen som distribueras av anestesisjuksköterskan resulterar i att barnets 

och anestesisjuksköterskans livsvärldar möts, men utan att samverka. 
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7.2.2 Distraktion och okontextuell lek 

7.2.2.1 Distraktion 

Distraktion som intervention utfördes på en rad olika sätt i de olika interventionerna. 

Gemensamt för artiklarna var att samtliga interventioner inte rymdes inom ramen 

för den medicinska kontexten, distraktionen var således frikopplad från att på olika 

sätt utbilda och förbereda barnet. Fokus var istället att distrahera barnet på olika sätt. 

Då interventionerna varierade i stor grad vad gäller utförande (filmtittande kontra 

tv-spel exempelvis) försvårar detta faktum en generaliserbar syntetisering. Dock 

visar Cumino et al. (2017) att appbaserade spel via mobil eller surfplatta statistiskt 

signifikant minskade orosnivåerna. I relation till detta visade även Marechal et al. 

(2017) på i stort sett samma orosnivåer när appbaserade spel jämfördes med 

premedicinering i form av Midazolam. Midazolam är en vanligt förekommande 

premedicinering preoperativt runt om i världen (Kogan, Katz, Efrat & Eidelman, 

2002). Samtidigt har den visats sig kunna orsaka biverkning såsom förlängd 

återhämtning postoperativt, amnesi och paradoxala reaktioner (såsom agitation och 

motorisk orolighet) (Kain et al. 2000; Kain, Sevarino, Pincus, Alexander, Wang, 

Ayoub & Kosarussavadi, 2000). Att således erbjuda icke farmakologiska 

interventioner eliminerar risken för premedicineringens biverkningar vilket kan 

tolkas som en fördel. Ur ett samhällsekonomiskt hänseende innebär interventionen 

initiala kostnader i form av inköp av mobiler/surfplattor, dock med förväntat 

minskade kostnader vad gäller medicinering och arbetskraft. Även den förväntade 

förlängda peri- och postoperativa tid som medföljer om barnet skulle drabbas av 

biverkningar reduceras, vilket kan ses som en effektivisering av sjukvården utifrån 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 
Videodistraktion i olika former (via surfplatta och VR-glasögon) gav generellt 

lovande resultat. Även här finns vissa utmaningar i att framställa en generaliserbar 

syntetisering då interventionerna varierade i deras utföranden. Dock kunde två 

artiklar visa på statistiskt signifikant minskad oro jämfört med kontrollgrupper 

(Hyuckgoo et al. 2015; Lee et al. 2012). Två artiklar kunde även påvisa att 

videodistraktion gav liknande effekt som premedicinering (Kerimoglu et al. 2013; 

Sola et al. 2017). Videodistraktion tillsammans med appbaserade spel visade sig 

även ge statistiskt signifikant minskning av orosnivåerna när den kombinerades med 

clowndistraktion. Således tenderar videodistraktion i olika utförande vara en 

intervention som generellt minskade oron samtidigt som den verkar ha viss 

kombinationsmöjlighet. Samtidigt måste interventionernas varierande utförande tas i 

beaktning vilket motiverar vidare forskning med mer homogena 

interventionsmetoder. Resultaten kring videodistraktionen i litteraturöversikten 

styrks av Manyande, Cyna, Yip, Chooi och Middleton (2015) som också fann 

videodistraktion som en gynnsam intervention. Manyande et al. (2015) lyfter också 

vidare forskning som en viktig aspekt då videodistraktion som intervention kan 

utföras på olika sätt. En faktor som nämns i Manyande et al. (2015) är signifikansen 

av att valet av videon är på barnets villkor. Att visa respekt och engagemang 

gentemot patienten är grundläggande krav för att vårdaren ska kunna bemöta 

patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Att bli hörd och visad egenmakt 

är också ur etisk aspekt betydande komponenter i delaktighetsprincipen (Sandman 

& Kjellström, 2018). Valet av film kan således statuera ett exempel på hur barnets 
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livsvärld och delaktighet tas i beaktning i en situation som till synes är omringad av 

medicinska rutiner och riktlinjer. 

7.2.2.2 Okontextuell lek 

Likt distraktion försvåras jämförbarheten i syntetiseringen av att interventionerna då 

de skiljer sig i design och utförande. Bumin Aydin et al. (2017), Liu et al. (2018) 

visade likt Lee et al. (2012) att okontextuell lek reducerade barnens oro preoperativt. 

En kombinationsintervention av Dionigi et al. (2017) visade också att okontextuell 

lek och målning tillsammans med en clown också gav signifikanta minskningar av 

oron. I relation till lekens fördelar finns resultat i litteraturöversikten som inte pekar 

helt i samma riktning. Av Cuzzocrea et al. (2016) jämfördes den okontexuella leken 

med professionellt stöd i form av psykolog, informerande lek och information. 

Studien visade på att den okontextuella leken visade på högst orosnivåer jämfört 

med de andra interventionerna, dock fanns ingen statistiskt signifikant skillnad. 

Möjligtvis poängterar denna artikel i relation till övriga artiklar att den 

okontextuella leken som ensam intervention potentiellt inte är den enda rätta vägen. 

Lek kan emellertid hjälpa barn att bearbeta upplevelser, händelser och uttryck. Den 

kan även verka som en brygga mellan vuxenvärlden och barnets värld (Edwinson 

Månsson, 2008). Ur ett livsvärldsperspektiv bör vårdaren äga tillräcklig kunskap om 

patienten och hur denne upplever sin sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Leken 

kan således innebära att vårdaren ges möjlighet att lära känna patienten för på så vis 

kunna stötta barnet i vårdprocesserna. Då leken är en naturlig och betydelsefull del 

av att vara barn finns således belägg för att den bör inkorporeras i den preoperativa 

vården. Dessutom är leken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ett hållbart 

alternativ då man med små ekonomiska medel kan få effekter på barns oro, något 

som artiklarna i litteraturöversikten påvisar. Lek som en naturlig del i det 

anestesiologiska förfarandet, ställer också krav på kunskap och erfarenhet hos såväl 

anestesisjuksköterskan som hela operationsteamet (SFBABI, 2008). Det föreligger 

således belägg för ytterligare kunskapsutveckling och forskning inom barnanestesin 

då den presenterar unika utmaningar för den operativa vården i stort. 

7.2.3 Parentalt- och professionellt stöd 

Att ha föräldrarna närvarande under induktionen kan för många anses som en 

självklarhet. Även barnkonventionen menar att föräldrar och barn ska i den mån det 

går få möjligheten att vara tillsammans (UNICEF Sverige, 2009). Trots dessa 

principer kunde sambandet mellan att ha föräldrar närvarande under induktion och 

minskad oro hos barn ej ses. Dock har endast tre artiklar i resultatet studerat 

föräldranärvaro vid induktion varav en har använt en kombinationsmetod och 

samtidigt låtit barnen titta på surfplatta. Cochranestudien av Manyande et al. (2015) 

visar likt litteraturöversikten ingen konsekvent minskad oro för barn med 

föräldranärvaro jämfört med kontrollgrupp. Även Chundamala, Wright och Kemp 

(2009) har tittat närmare på föräldranärvaro vid induktion. Litteraturstudien 

inkluderar artiklar fram till år 2008 vilket innebär att det inte är samma artiklar som 

ingår i berörd litteraturöversikt. Ändock pekar även här resultaten i 

litteraturöversiktens riktning och menar att föräldranärvaro nödvändigtvis inte 

minskar barns oro vid induktion. Yip, Middleton, Cyna och Carlyle (2009) har gjort 

en liknande litteraturstudie på området och även de finner att föräldranärvaro inte 

resulterar i någon konsekvent minskning av oron vid induktion. Däremot har det 

visat sig att föräldrar ofta känner sig nöjda när de får möjligheten att närvara vid 
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induktionen. De kan också uppleva att tillfället skapar en god erfarenhet för dem 

och för deras barn (Odegard, Modest & Laussen, 2002). Waseem, Mazzamurro, 

Fisher, Bhowmik, Zaman, Andrew och Bauer (2018) intervjuade föräldrar som varit 

närvarande under induktion och menar att även om själva induktionen kunde 

uppfattas som dramatisk, upplevde föräldrarna tillfredsställelse över att ha fått 

närvara. Vid händelse av ny operation antydde även majoriteten av föräldrarna att 

de på samma vis hade velat närvara vid induktionen. 

 
En tydlig begränsning i litteraturöversikten är föräldarnärvaron som variabel 

tillsammans med andra interventioner. I flera länder ses föräldranärvaro vid 

induktion som en naturlig del i den anestesiologiska omvårdnaden. Detta 

åskådliggörs i flera studier i litteraturöversikten då standardvården som 

kontrollgrupperna erbjuds innefattar föräldranärvaro. Då inte alla artiklar redovisar 

föräldranärvaro, samt mäter huruvida närvaron påverkar barnet utifrån den 

huvudsakliga interventionen, blir det således svårt att utvärdera närvarons exakta 

effekt. Detta måste således ses som en begränsning i litteraturöversikten. 
 
Utifrån ett svenskt perspektiv skall barnets bästa alltid tillgodoses enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Patienten kan i den vårdande kommunikationen 

utifrån sin unika livsvärld ge uttryck för sina önskemål (Dahlberg & Segesten, 

2010). Ett sådant förfarande skulle praktiskt kunna appliceras då barnet själv bör 

vara den som ytterst bestämmer om föräldern ska närvara eller ej. Resultaten i 

litteraturöversikten styrks av annan forskning vad gäller föräldranärvarons 

varierande effekt på barns preoperativa oro. Möjligtvis kan barnets egen vilja och 

livsvärld vara vägledande, med samtidig stöttning av vuxenvärlden i form av både 

anestesisjuksköterska och förälder. Tanken understöds av den etiska principen om 

delaktighet, vilken innebär att patienten får möjlighet att vara med och besluta om 

den vård som utförs (Sandman & Kjellström, 2018). Genom delaktighetsprincipen 

ges barnet en aktiv medverkan och ett inflytande i sin vård. Att få besluta om sin 

förälder ska vara med under induktion är ett beslut som de flesta barn, efter viss 

mognad, har kognitiv förmåga att fatta. Genom att ge barnet möjlighet till att själv 

bestämma om föräldern ska vara med stärker barnets delaktighet och egenmakt. Att 

på detta vis bli lyssnad till och tagen på allvar är grundläggande begrepp inom 

delaktighetsprincipen (ibid.). Sannolikt förutsätter delaktigheten således en öppen 

dialog mellan anestesisjuksköterska, barn och föräldrar för att på så vis kunna hitta 

hållbara vägar framåt för samtliga inblandade parter. 

7.2.4 Alternativa induktionsmetoder 

Alternativa induktionsmetoder är den enskilda rubrik som är minst beforskad i 

litteraturöversikten med totalt tre inkluderade artiklar. Induktionen har visats sig i 

flera studier vara den mest oroliga fasen för barn (Chorney et al., 2009; Kain, 

Mayes, O'Connor & Cicchetti, 1996). Vidare visar forskning att uppemot 30% av 

barnen mellan 2–10 år helt och hållet försöker vägra induktionen (Chorney et al., 

2009). Induktionen är således en stor utmaning i den anestesiologiska omvårdnaden. 

Resultaten i litteraturöversikten är på många sätt svåra att jämföra då de nyttjar tre 

till synes helt olika interventioner. Det resultaten däremot föreslår är att dofttillsatser 

i induktionsmasken och huruvida barnet ligger eller sitter inte påvisade några 

märkvärda reducerade orosnivåer (Cohen et al. 2018; Gupta et al. 2017). Vad som 
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exakt ligger bakom dessa resultat är svårt att teoretisera om. Möjligtvis kan mer 

omfattande interventioner behövas. Vagnoli et al. (2019) visade exempelvis att en 

mer dynamisk intervention i form av avslappning och visualisering gav signifikant 

minskade nivåer av oro. I relation till induktionens starka påverkan på barns oro 

föreslår Vagnoli et al. (2019) således att en mer omfattande intervention vid 

induktionen möjligtvis kan underlätta induktionen för barnet. Dock är 

interventionen den enda av sitt slag som undersöker avslappning och visualisering i 

relation till barns preoperativa oro. Förslagsvis behövs således ytterligare forskning 

på denna interventionstyp, samt hur den i kombination med andra interventioner, 

potentiellt kan minska barns preoperativa oro. 
 
Av forskning är det underförstått att induktionen, som beskrivs som den mest 

oroliga fasen för barnet, kan orsaka psykologiska trauman för barn (Chorney et al., 

2009). Erfarenheter, både bra och dåliga, är av viktig innebörd för barnets livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är därför av yttersta vikt att undersöka hur 

omvårdnaden kan anpassas till barns livsvärld för att på så vis reducera de negativa 

erfarenheterna och öka de positiva erfarenheterna för barnen. Under induktionen blir 

anestesisjuksköterskan även fysiskt närgången till patienten. Att använda sig av 

maskinduktion till barn är en förekommande metod (Narkosguiden, 2020). Vid 

maskinduktion hålls en mask, ur vilken anestesigas flödar, över barnets mun och 

näsa. Momentet kan på flera sätt uppfattas som ett intrång i den personliga sfären, 

en sfär som är kopplad till den fysiska kroppen. Ur ett etiskt perspektiv kan barnet 

kan uppfatta att integriteten åsidosätts då barnet ej kan bestämma vem som ska röra 

vid dess kropp. En felaktig beröring kan leda till att barnet upplever sig kränkt. Att 

söva en patient innebär att ett inträde i den personliga sfären måste ske och detta 

inträde kan vara en självklarhet för den vuxne patienten, men kan potentiellt skapa 

problem när barn ska sövas (Sandman & Kjellström, 2018). 

 
I relation till resultaten i litteraturöversikten ges ingen generaliserbar bild av 

interventioners effekt vid induktionen och det är därför omöjligt att syntetisera ett 

omfattande resultat av denna grupp interventioner. Vad som däremot konstateras i 

tidigare forskning är att interventioner vid induktionen kan påverka barns 

induktionsoro (Manyande et al. 2015), vilket motiverar vidare forskning inom 

området. 

8 Klinisk implementering 

Fenomenet oro är, som tidigare beskrivits, ett multifaktorellt problemområde där 

komponenter såsom barnets ålder, föräldrar, personal och interventionstyp är 

faktorer som kan inverka både positivt och negativt på barnets oro. Ur ett etiskt 

perspektiv i enlighet med ICN:s etiska kod (2012) föreligger det att som 

sjuksköterska verka för att främja hälsa och minska lidande. Med detta föreslår 

författarna således, i relation till resultaten i litteraturöversikten, att ingen enskild 

intervention helt och hållet kan rekommenderas och således kliniskt implementeras. 

Däremot talar resultaten, styrkt i tidigare forskning i form av Cochrane-studier och 

andra litteraturstudier, att distraktion via surfplatta/mobiltelefon genom spel och 

film är interventioner med god potential för klinisk implementering. Vidare finns 
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även belägg för att okontextuell lek och information via digitala medier också kan 

ha potential för klinisk implementering. Det föreligger dock ett behov av vidare 

forskning för att kartlägga hur informationen presenteras då informationen inte 

konsekvent minskade oron. Litteraturöversikten visade även i linje med tidigare 

forskning att föräldranärvaro som intervention ej konsekvent reducerade 

orosnivåerna hos barnet. Detta resultat föreslår således att en definitiv 

föräldranärvaro vid induktion ej är att rekommendera. Möjligtvis bör istället en 

dialog mellan anestesisjuksköterska, barnet och förälder klargöra om föräldern ska 

närvara eller ej. Att ge barnet möjlighet att besluta om föräldranärvaro skulle kunna 

öka barnets delaktighet i vården. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till i den 

kliniska implementeringen är den samhälleliga och ekonomiska effekt 

interventionerna kan utgöra. Preoperativ oro kan resultera i psykologiska trauman 

på barnets livsvärld och detta kan i sin tur potentiellt ge bestående men hos barnet 

över tid. Således är det ur ett samhällsperspektiv viktigt att, genom relevant och 

granskad forskning, identifiera och sedermera nyttja interventioner som kan minska 

barns preoperativa oro. 

9 Slutsats 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka tillgängliga interventioner och dess 

effekt på barn i den preoperativa miljön. Resultaten i artiklarna visar på varierande 

resultat på ett stort antal interventioner. Interventionerna visade sig skilja sig till stor 

del vad gäller deras utformning och utförande vilket försvårar jämförbarheten. De 

slutliga resultaten i litteraturöversikten föreslår att distraktion genom film och spel, 

okontextuell lek och viss preoperativ information kan reducera barns preoperativa 

oro. Vidare föreslås att föräldranärvaro ej konsekvent minskade oro, och att 

ytterligare forskning på alternativa induktionsmetoder behövs. Litteraturöversikten 

har klinisk relevans då flera av interventionerna skulle kunna implementeras i den 

kliniska verkligheten. Utöver detta finner även flera interventioner i 

litteraturöversikten stöd i tidigare forskning. Vidare är flera av interventionerna 

förhållandevis enkla vad gäller material och utförande, vilket ur ett 

samhällsperspektiv potentiellt också gör dem ekonomiskt försvarbara. Behov av 

utökad forskning inom området är motiverat. Dels behövs ytterligare forskning på 

effekten av vissa interventioner och deras utförande, men också på potentiella 

kombinationsmöjligheter av olika interventioner. Detta för att på så vis finna svar på 

hur anestesisjuksköterskan genom olika interventioner kan minska barns 

preoperativa oro på bästa möjliga sätt. 
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Bilaga I – Resultattabell 
 

 Författare 

År  

Land 

Design 

Urval 

Antal (N)  

Inklusionskriterier (I) 

Exklusion (E) 

Syfte Kontrollgrupp (K) 

Interventionsgrupp (I) 

Mätinstrument Resultat 

Kvalitetspoäng (Kp) 

1. Wright et al. (2010) 

Kanada, RCT 
N: 61 barn 

I: 3–6 år, dagkirurgi, blandad kirurgi 

E: Psykisk-, njur-, CNS-, lever-, 

cancer-, gastroreflux-, 

kognitivsjukdom 

Att undersöka 

betydelsen av 

föräldrars närvaro på 

barns preoperativa oro 

K: 30 barn icke närvaro av förälder vid 

induktion 

I: 31 barn närvaro av förälder vid induktion 

mYPAS mättes i det 

preoperativa väntrummet 

(preop) samt vid 

maskapplicering 

Gruppen med föräldrar närvarande hade signifikant lägre oro 

än kontrollgruppen (P:0,001) 

 

Kp: 28 

2. Vagnoli et al. (2019) 

Italien, RCT 
N: 60 barn 

I: 6–12 år, dagkirurgi, ASA I-II 

E: Prematurt födda, icke-

italienskspråkiga, kognitiv 

funktionsnedsättning, kroniskt sjuka, 

barn som premedicinerats 

Att undersöka effekten 

av en icke-

farmakologisk teknik i 

form av 

avslappningsövning för 

att minska preoperativ 

oro och postoperativ 

smärta  

K:30 barn fick ingen avslappningsövning 

I: 30 barn fick avslappningsövning  

mYPAS mättes vid 

induktion 
Enligt tabell minskad oro med avslappningsövning dock ej 

signifikant resultat (P:0.07) 

 

Kp:26 

3. Ryu et al. (2018) 

Sydkorea, RCT 
N: 86 barn 

I: 4–10 år, elektiv kirurgi, blandad 

kirurgi, ASA I-II 

Att undersöka om en 

virtuell tur (VR-

glasögon) på operation 

kan minska preoperativ 

oro hos barn 

K: 43 barn standardvård 

I: 43 barn som fick VR-glasögon med 

tillhörande smartphone app som 

mYPAS mättes när barnet 

placerades på britsen till 

operation (op) samt under 

innan induktion 

Statiskt signifikant minskning av preoperativ oro i 

interventionsgruppen (P:0,022) 
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E: Komplicerad kirurgi, prematurt 

födda, medfödda sjukdomar, 

hörselnedsättning, kognitiv 

funktionsnedsättning, tidigare 

anestesi, medicinering med 

psykofarmaka, epilepsi/kramper 

demonstrerade operationsmiljön samt en 

maskot som skulle opereras  

Kp:30 

4. Hatipoglu et al. (2018) 

Turkiet, RCT 
N: 99 barn 

I: 5–12 år, dagkirurgi, blandad 

kirurgi. ASA I-II 

E: Kognitiv funktionsnedsättning, 

akuta operationer, kroniskt sjuka 

Att undersöka hur 

audio- och audiovisuell 

information om 

preoperativa 

förberedelser kan 

påverka preoperativ 

oro samt postoperativa 

beteendestörningar  

K: 33 barn fick standardvård, muntlig 

information om de operativa procedurerna 

I: a) 33 barn såg en film (audiovisuell) om 

de operativa procedurerna 

b) 33 barn lyssnade på inspelat ljud om de 

operativa procedurerna.  

mYPAS mättes på preop 

samt vid induktionen på 

operationssalen 

Gruppen med film (audiovisuell) visade på statistiskt 

signifikant minskad preoperativ oro (P: 0,001) jämfört med 

ljud- och standardvård 

 

Kp:19 

5. Bumin Aydın et al. 

(2017) Turkiet, RCT 
N: 104 barn 

I: 3–7 år, urogenital kirurgi 

E: Tidigare anestesi, kronisk sjuka, 

prematurt födda, kognitiv 

funktionsnedsättning, syn- 

eller hörselnedsättning 

Att undersöka hur 

Play-Doh (leklera) kan 

reducera den 

preoperativa oron inför 

premedicinering 

K: 52 barn fick standardvård 

I: 52 barn fick leka med leksakslera i den 

preoperativa miljön 

mYPAS mättes vid ankomst 

till preop, sex minuter och 

nio minuter senare under 

samtidigt intag av 

Midazolam 

Barnen som fick leka med lera hade signifikant lägre 

ångestnivåer jämfört med kontrollgruppen (P:0,001). 

Interventionsgruppen hade även sänkt och bestående oro över 

tid i den preoperativa miljön (P: 0,001) 

 

Kp:27 

6. Dionigi et al. (2016) 

Italien, icke-

randomiserad CT 

N: 78 barn 

I: 3–11 år, ÖHN- eller dermatologisk 

kirurgi i generell anestesi 

Att undersöka om en 

konst- och 

clownintervention kan 

förstärka effekten av 

premedicinering på 

barns preoperativa oro 

K: 41 fick standardvård 

I: 37 barn fick måla fritt i 20 minuter, 

därefter träffa clowner som blåste 

såpbubblor, utförde magitrick och lekte 

med dockor 

mYPAS mättes på 

avdelning innan 

premedicinering och då 

barnet skulle gå in till 

operationssalen och 

Vid separationen från föräldrarna hade barnen i 

interventionsgruppen statistiskt signifikant minskad oro jämfört 

med kontrollgruppen (P: 0,001). 
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E: akut kirurgi, kroniskt sjuka, syn- 

eller hörselnedsättning, prematurt 

födda, kognitiv funktionsnedsättning, 

rädsla för clowner 

samtidigt skiljas från 

föräldern  
Kp:21 

7. Al-Yateem et al. 

(2016) Förenade 

arabemiraterna, RCT 

N: 168 barn 

I: 3–8 år, elektiv kirurgi i generell 

anestesi, blandad kirurgi, ASA I-II 

E: Tidigare anestesier, utveckling, 

kognitiv funktionsnedsättning, 

nedsatt hörsel/syn, psykofarmaka, 

patienter som ej kunde kommunicera 

på engelska/arabiska  

Att undersöka effekten 

av en måleri- och 

pysselbok i syfte att 

minska preoperativ oro 

K: 84 barn fick premedicinering 

(Midazolam) 

I: 84 barn fick en framtagen bok “Adam 

goes to surgery”. Barnen fick via denna 

måla, pyssla samt fick preoperativ 

information 

mYPAS mättes på preop, 

vid ingång till 

operationssalen samt vid 

induktion. 

STAIC (State Trait Anxiety 

Inventory) mättes av 

föräldrarna för att uppskatta 

barnens preoperativa oro. 

Vitalparametrar (blodtryck, 

MAP och pulstrycket) 

mättes vid samma tidpunkt 

som mYPAS mätningen 

Interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen visade i 

stort sett på samma nivåer av preoperativ oro (P:0,941) 

STAIC visade liknande resultat vid jämförelse mellan 

grupperna (P: 0,708). Vitalparametrarna visade i stora drag 

liknande resultat som mYPAS, inte heller här någon statistisk 

signifikans mellan grupperna (P: ej redovisat)  

 

Kp:23 

8. Marechal et al. (2017) 

Frankrike, RCT 
N: 118 barn 

I: 4–10 år, elektiv kirurgi i generell 

anestesi, blandad kirurgi, ASA I-III 

E: Barn med dokumenterade 

preoperativa bekymmer (kraftig oro 

m.m.), psykiska diagnoser samt 

psykofarmaka, >tre tidigare 

operationer 

Att jämföra Midazolam 

som premedicinering 

med ett åldersanpassat 

spel på surfplatta för att 

reducera ångestnivåer 

K:58 barn fick Midazolam per rektum eller 

per os 20–30 min innan operation. Dosen 

anpassas till kg 

I: 60 barn fick en surfplatta 20 minuter 

innan op med diverse appar (ej 

sjukvårdsrelaterade). Barnen fick välja ville 

appar de ville använda på surfplattan 

mYPAS mättes vid ankomst 

till preop (1), precis innan 

avfärd från preop till op (2) 

separation från föräldrarna 

skedde då och sist (3) vid 

induktionen 

Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de båda grupperna. 

Premedicinering och surfplatta var lika bra. Dock var 

sjuksköterskorna nöjda när barnet fått surfplatta för de hade 

något att kommunicera omkring (P1:0,41, P2:0,16, P3:0,99) 

 

Kp: 27 
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9. Gupta et al. (2017) 

Indien, RCT + 

dubbelblind + placebo 

N: 4–12 år, elektiv kirurgi i generell 

anestesi, blandad kirurgi, ASA I-II 

E: Kognitiv funktionsnedsättning, 

nedsatta kommunikationsmöjligheter 

(hörsel och syn), kända allergier mot 

använda preparat 

Att utvärdera effekten 

av att dölja lukten från 

inhalationsgaserna med 

masker innehållande 

fruktdoft för att minska 

oro hos barn  

I det preoperativa rummet informerades 

barnen om inhalationsanestesi och fick 

samtidigt välja en fruktig doft som skulle 

appliceras på masken. Alla 60 barn fick 

välja doft men bara 30 fick doften på 

masken  

K:30 barn fick ingen doft på 

inhalationsmasken 

I: 30 barn fick doft på inhalationsmasken 

mYPAS mättes via 

videoinspelningar på preop 

och vid induktion 

ICC (Induction Compliance 

Checklist) mättes för att 

beräkna barnens följsamhet 

vid induktionen 

Ingen signifikant skillnad mellan kontroll- och 

interventionsgrupp. Vid preop (P:0,65) och vid induktion 

(P:0,45) 

 

Kp:21 

10. Karimi et al. (2014) 

Iran, RCT + 

singelblind  

N: 5–11 år,  

E: Kognitiv- och fysisk 

funktionsnedsättning, akut kirurgi, 

bakgrund med anestesi/inlagd på 

sjukhus senaste 18 mån, dagen-före-

inläggning, psykofarmaka, barn med 

ovilja att delta 

Att undersöka effekten 

av ett preoperativt 

besök på operation för 

att lindra oro vid 

elektiv kirurgi 

Alla ritade en teckning på pre-op  

K:35 barn fick inte besöka op-salen innan 

op   

I: 35 barn fick besöka op-salen innan op. 

De fick känna på utrustningen, ställa frågor 

och bekanta sig med miljön.  

Den första postoperativa dagen målades 

ytterligare en teckning 

CD:H (The Child Drawing: 

Hospital) mättes innan 

interventionen och första 

dagen postoperativt 

Statiskt signifikant minskning av oro i interventionsgruppen 

(P:0,001) 

 

Kp: 18 

11. Rasti et al. (2013) 

Iran, RCT 
N: 2–11 år, ha förälder eller annan 

vårdnadshavare närvarande 

E: Kronisk sjukdom, 

hörselnedsättning, bristande 

talförmåga, kognitiv 

funktionsnedsättning, tidigare 

opererats, sjukdom i CNS eller 

psykisk sjukdom 

Att undersöka effekten 

av föräldrarnas närvaro 

vid anestesiinduktion 

på barns perioperativa 

oro 

Föräldrar fick vara närvarande fram till att 

barnet somnat på operationsrummet 

K: Oklart hur många som ingick (totalt 60 

deltagare, framgår ej hur många i respektive 

grupp) 

I: Oklart hur många som ingick  

mYPAS mättes vid 

induktion samt 

postoperativt 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde ses (P:0,06) 

 

Kp:18 
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12. Carlsson et al. (2017) 

Sverige, RCT 
N: 3–12 år, dagkirurgi, ASA I-II 

E: Tidigare anestesier, 

beteendestörningar, barn och 

föräldrar som inte kunde läsa och tala 

svenska 

Att undersöka om ett 

besök på 

operationssalen kunde 

minska barns 

preoperativa oro 

K:30 barn besökte inte operationssalen 

innan op 

I: 27 barn besökte operationssalen två 

veckor innan planerad operation. De fick 

möjlighet att leka med utrustningen och 

ställa frågor 

mYPAS mättes preop, vid 

ankomst till 

operationsrummet och vid 

induktion 

Ingen statistiskt signifikant skillnad vid varken preop, ankomst 

eller vid induktion mellan grupperna (P:< 0.05, P:< 0,01) 

 

Kp: 22 

13. Liu et al. (2018) Kina, 

RCT 
N: 2–5 år, medfött hjärtfel, första 

hjärtoperationen, ASA II-III 

E: Akuta operationer, 

neuropsykiatriska diagnoser, tidigare 

anestesier, psykofarmaka, hörsel- 

och synnedsättning, sömnapné 

Att undersöka om 

transport i en 

leksaksbil kan mildra 

preoperativ oro hos 

barn 

K: a) 34 barn transporterades på en brits till 

operation, fick ingen premedicinering 

b) 34 barn transporterades till operation på 

en brits, fick premedicinering 30 min innan 

op-start i form av Midazolam 

I: 34 barn transporterades till operation i en 

leksaksbil, fick ingen premedicinering 

mYPAS mättes vid 

preoperativt besök, 

transport från avdelning till 

väntrum, preop, separation 

från föräldern, påväg till 

operationsrummet och vid 

ankomst till 

operationsrummet/induktion 

Transport i en leksaksbil mildrade ångestnivåer för barnen. 

Ångestnivåer var lika höga i interventionsgruppen som i 

kontrollgrupp b vid induktionen (mYPAS P:<0,001, VAS-C 

P:<0,001) 

 

Kp:29 

14. Cohen et al. (2018) 

Frankrike, RCT  
N: 2–12 år, blandad elektiv kirurgi, 

inhalationsanestesi 

E: akut kirurgi, neurokirurgi, 

hjärtkirurgi, intravenös anestesi, 

kognitiv funktionsnedsättning 

Att undersöka om 

barnets positionering 

(sittande eller liggande) 

påverkade barns 

perioperativa oro 

K: 103 barn fick ligga ner vid induktion 

(vissa patienter fick premedicinering 

Midazolam efter ordination) 

I: 99 barn fick sitta upp vid induktion (vissa 

patienter fick premedicinering Midazolam 

efter ordination) 

mYPAS mättes när barnet 

var uppkopplat och masken 

precis skulle appliceras över 

näsa/mun (1) samt när 

masken hade varit 

applicerad i 30 sekunder (2) 

Ingen signifikant skillnad mellan sitta/ligga grupperna kunde 

ses ((1) =P:0,99 (2) =P:0,95)) Ingen signifikant skillnad mellan 

barn som fick premedicinering och barn som ej fick 

premedicinering (P:0.15). Barn som hade med sig gosedjur 

eller liknande hade statistiskt signifikant högre oro än barn som 

inte hade med sig något (P: 0,06) 

 

Kp:30 
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15. Shaheen et al. (2018) 

Jordanien, 

kvasiexperimentell 

N: 126 barn 

I: 6–12 år, elektiv kirurgi, närvarande 

vårdnadshavare, ingen tidigare 

kirurgi 

E: Kognitiv funktionsnedsättning, 

kronisk sjukdom 

Att undersöka effekten 

av åldersanpassad 

preoperativ 

information för att 

lindra ångestnivåer hos 

skolbarn som ska 

genomgå elektiv 

kirurgi 

K: 63 barn fick standardvård 

I: 63 barn fick “My journey during surgery” 

ett barnanpassat informationshäfte med 

färgläggningsmöjligheter 

SASC (The State‐Anxiety  

Scale for Children) mättes 

innan intervention, efter 

intervention och före kirurgi 

Vitalparametrar som 

hjärtfrekvens och MAP 

mättes en timma innan 

operation   

Statistiskt signifikant minskning av oro innan och efter 

interventionen i interventionsgruppen (P:<0,001). 

Kontrollgruppen fick motsatt effekt, alltså statiskt signifikant 

ökning av oron (P:<0,001). MAP var statistiskt signifikant 

lägre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen (P:<0,001) 

 

Kp: 21 

16. Lin et al. (2018) Kina, 

RCT 
N: 66 barn 

I: 3–12 år, elektiv kirurgi, generell 

anestesi, ÖNH-kirurgi, ortopedisk 

kirurgi 

E: Ej närvarande föräldrar, kognitiv 

funktionsnedsättning, kronisk 

sjukdom 

Att utveckla och 

undersöka effekten av 

ett preoperativt 

förberedelseprogram 

på barns beteende pre- 

och postoperativt samt 

föräldrarnas oro  

K: 34 barn fick standardvård vilket innebar 

anestesiläkare gav information och visade 

en kort informationsfilm för föräldern och 

barnet. Besöken tog ca 15 min 

I: 32 barn fick likt kontrollgrupp 

standardmöte med anestesiläkare. Därefter 

en rundvisning av preop och op-sal, sedan 

en utvecklad och anpassad tecknad film på 

4 min “I am not afraid of surgery”, och sist 

lek och information vad gäller medicinsk 

utrustning. Interventionen tog ca 25 min 

CEMS (Children’s 

Emotional Manifestation 

Scale) användes för att mäta 

ångetsnivåer. CEMS mättes 

vid fem tillfällen. 1: a vid 

den preoperativa 

bedömningen. 2: a på pre-

op på operationsdagen, 3:e 

vid induktionen 4:e på post-

op 5:e under telefonsamtal 2 

veckor postoperativt  

 

Interventiongruppen vid baseline (innan intervention) var 

oroligare än kontrollgruppen (P: 0.04). I kontrollgruppen 

hittades en statistisk signifikant ökning av oron från preop-

besök till induktion (P:<0,001). Interventionsgruppen fick 

minskad oro från pre-op besök till preop på op-dagen. 

Interventionsgruppen hade minskad oro jämfört med 

kontrollgrupp vid induktionstillfället dock ej signifikant (P: 

0,6) 

 

Kp: 23 

17. Messina et al. (2014) 

Italien, 

kvasiexperimentell 

N: 885 barn 

I: 5–12 år, elektiv blandad kirurgi, 

ASA I-II 

E: Ej angivet 

Att undersöka 

preoperativa 

distraktionsmetoder; 

handhållna tv-spel och 

clowndistraktion 

K: 444 barn fick titta på tecknad film och 

spela videospel innan operation, fick följe 

av en sjuksköterska till operation 

I: 441 barn fick titta på tecknad film och 

spela videospel, fick följe av en clown till 

operation  

mYPAS mättes vid preop 

och vid induktionen 
Vid preop hade interventionsfruppen lägre ångestnivåer 

(P:0,0018). Ingen signifikant skillnad vid induktionen kunde 

ses mellan grupperna (P:0,1558) 

 

Kp: 18 
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18. Huntington et al. 

(2018) Storbritannien, 

RCT + dubbelblind + 

placebo  

N: 176 barn 

I: 5–7 år, tandextraktion i generell 

anestesi, tillgång till internet på i 

hemmet 

E: Tidigare anestesi efter två års 

ålder, kognitiv funktionsnedsättning 

Att undersöka effekten 

av en hemsida (som 

innehåller ett 

familjeförberedande 

program) på barns oro 

och familjers 

tillfredsställelse av 

interventionen 

K: 55 barn fick standardvård vilket innebar 

ett informationsblad angående fasta och 

sårvård samt en målarbok om nyttig mat 

I: 56 barn fick standardvård som 

kontrollgruppen samt interventionen som 

var tillgång till en hemsida anpassad för 

hela familjen. Här fanns informativ tecknad 

berättelse och två olika videos om coping 

och hur man som patient och barn ska 

uppföra sig på operation. Även en broschyr 

inriktad mot föräldrarna och hur de skulle 

kunna ta hand om barnet. 

Placebo: 55 barn och föräldrar fick 

standardvård samt en hemsidelänk där en 

video om handtvätt demonstrerades 

FIS (Facial Image Scale) 

barnen fick själva skatta sin 

ångest vid ankomst till 

dagkirurgin samt 48 timmar 

senare.  

mYPAS mättes vid ankomst 

till dagkirurgin samt vid 

indukionsrummet. 

Induktionen filmades och 

två personer bedömde 

mYPAS oberoende av 

varandra.  

Ingen statistisk signifikans uppmättes mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp precis innan barnen kom 

in på operationssalen (P: 0,53 respektive P: 0,11). Ingen 

statistisk signifikans uppmättes mellan interventionsgrupp och 

övriga grupper vid induktion. Interventionsgruppen och 

standardvård visade på i stort sett lika nivåer av oro vid 

induktion (P: 0,97) och interventionsgrupp jämfört med 

placebo visade på liknande trend dock med större spridning (P: 

0,49) 

 

Kp: 25 

19. Hyuckgoo et al. 

(2015) Sydkorea, RCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: 104 barn 

I:2–7 år, ASA I-II, mindre ingrepp i 

generell anestesi 

E: kognitiv funktionsnedsättning, 

kronisk sjukdom, neuropsykiatrisk 

sjukdom, cancer, nyligen erfarit en 

stressfull händelse, tidigare 

opererats, akut kirurgi 

Att undersöka effekten 

av videodistraktion 

(med eller utan 

föräldrarnärvaro) på 

oro vid 

anestesiinduktion 

K: 33 barn fick endast föräldrar närvaro och 

ingen smartphone med animerad film 

I: 34 barn fick ingå i videogruppen. Dessa 

fick välja en animerad film via en 

smartphone på preop. Föräldrarna 

separerades sedan från barnet på preop 

innan avfärd till operationsrummet. 

37 barn fick ingå i en kombinerad 

intervention med video+föräldranärvaro 

mYPAS mättes vid preop, 

när barnet togs in på 

operation, och vid masken 

sattes över näsa/mun vid 

induktion 

ICC (The induction 

compliance checklist) 

mättes vid induktion 

Barn med endast videointerventionen hade statistiskt 

signifikant mindre oro både på preop (P:<0,001 jämfört med 

föräldrargruppen och P:0,015 jämfört med 

video+föräldrargruppen) och vid induktionen (P:0,012 jämfört 

med föräldrargruppen och P:0,008 jämfört med 

video+föräldrarnärvarogruppen). Dock fann man ingen 

övergripande förändring vad gäller orosnivåerna från baseline 

till induktion mellan grupperna (P: 0,049). ICC-värdena 

påvisade statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (P: 

0,001). Videogruppen var mer samarbetsvilliga än de andra två 

grupperna (P: 0,0005 jämfört med föräldrar och P: 0,001 

jämfört med video+föräldrar). 

 

Kp: 29 



 

8(1258) 

 

20. Sola et al. (2017), 

Frankrike, RCT 
N: 135 barn 

I: 2–12 år, blandad kirurgi 

E: Akut kirurgi och kognitiv 

nedsättning 

Att undersöka effekten 

av premedicinering, 

videodistraktion och en 

kombination av båda 

på barns preoperativa 

oro och postoperativa 

smärta och beteenden 

K: 45 barn får standardvård (vilket innebär 

rundvisning på op samt broschyr med 

bilder) samt midazolam 30 minuter innan 

op.  

I: a) 45 barn får standardvård, Midazolam 

samt titta på DVD 

b) 45 barn får standardvård samt titta på 

DVD 

mYPAS mättes på pre-op 

samt vid ingång till 

operation vilket också var 

tiden då barnen skildes från 

föräldrar 

VAS-A (Visual Analog 

Scale-Anxiety) 

Vid separation från föräldrarna påvisades ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna (P:0,72).  

VAS-A uppskattades av barnen själva, 60% av barnen hade 

ingen ångest vid separation från föräldrarna (P: 0,65) 

 

Kp: 27 

21. Cumino et al. (2017) 

Brasilien, RCT 
N: 84 barn 

I: 4–8 år, elektiv kirurgi (lätt-medel), 

ASA I-II 

E: Kognitiv nedsättning, CNS-

sjukdomar, psykofarmaka, hörsel- 

och synnedsättning och tidigare 

anestesier 

Att undersöka effekten 

av en broschyr och 

smartphone-app vad 

gäller barns 

preoperativa oro 

K: 21 barn och föräldrar var kontrollgrupp 

(C) fick ett preoperativt besök med verbal 

information. 

I: Grupp IG (=informationsgrupp) var 21 

barn med föräldrar som fick verbal 

information samt en broschyr. Broschyren 

innehöll 17 st FAQ med svar samt annan 

relevant information.  

Grupp SG (=smartphonegrupp) bestod av 

21 barn med föräldrar som fick endast 

verbal information samt en smartphone där 

barnen fick välja bland olika sex olika spel 

(ex. Angry birds). 

Grupp SIG 

(=smartphone+informationsgrupp) bestod 

av 21 barn med föräldrar fick 

verbal+broschyr-information samt 

smartphone 

mYPAS mättes efter att 

barnet lekt med 

smartphone-app i 20 min 

samt vid induktion 

Lägre ångestnivåer hos gruppen med smartphone på pre-op 

(P:0,027) och lägre ångestnivåer på operationssalen (P:0,001). 

Högre ångestnivåer i kontrollgruppen hittades både på preop 

(P: 0,0003) och på operationsrummet (P:0,0048) 

 

Kp: 26 
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22. Cuzzocrea et al. 

(2016) Italien, 

kvasiexprimentell 

N: 104 barn 

I: 3–12 år, blandad kirurgi, generell 

anestesi 

E: kronisk sjukdom, neurologiska 

sjukdom, psykologiska besvär  

Att undersöka om 

varierande 

interventioner kunde 

minska barns 

preoperativa oro 

K: 26 barn fick endast sällskap av en 

psykolog på operationsdagen som stöttade 

och informerade barnet och för 

från preop fram till induktionen. 

I: a) 26 barn fick den kompletta 

interventionen vilket var en kontextuell 

dockteater om operation, lek i grupp med 

medicinsk utrustning dagen före operation. 

På operationsdagen fick sedan barnen 

sällskap av psykologen preoperativt fram 

till induktionen. 

b) 26 barn fick se den kontextuella 

dockteatern och leka med medicinsk 

utrustning.  

c) 26 barn fick okontextuell lek (alltså 

ingen medicinsk utrustning) och dockteater 

utan medicinskt tema 

mYPAS mättes vid det pre-

operativ blodprovstagning 

dagen innan, vid pre-op 

samt i operationssalen innan 

induktion. 

ICC (Induction Compliance 

Checklist) mättes vid 

blodprovstagningen och vid 

induktionen 

Barn som deltog i kompletta interventionen och de 

kontextuella dockteatern/leken visade på lägre orosnivåer 

jämfört med K och C-grupperna på preop (P:<0,05) 

Även under induktionen hade barn som varit med i den 

kompletta interventionen mest nytta interventionen gällande 

oron  

 

Kp: 20 

23. Liguori et al. (2016) 

Italien, RCT  
N: 40 barn 

I:6–11 år, elektiv, varierad kirurgi, 

italienskspråkig  

E: kognitiv funktionsnedsättning 

Att undersöka om en 

app “clickamico” där 

en clown guidar runt på 

operationsavdelningen 

på ett komiskt sätt kan 

lindra barns 

preoperativa oro  

K: 20 barn erhöll standardvård (preoperativ 

information dagen innan) 

I: 20 barn fick en 6 minuters preoperativ 

förberedelsevideo där två clownläkare 

visade och informerade kring den operativa 

miljön 

mYPAS mättes dagen innan 

op samt när barnet var lagt 

på britsen som skulle ta 

dem till op  

Barnen i interventionsgruppen hade lägre ångestnivåer än 

kontrollgruppen vid den andra mätningen (P:0,009). Den 

genomsnittliga förändringen mellan grupperna vid de två 

mätningarna visade också på statistisk signifikans (P:0,003) 

 

Kp: 23 
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24. Batuman et al. (2016) 

Turkiet, RCT 
N: 42 barn 

I: 5–12 år, elektiv, varierad kirurg, 

ASA I-II, turkisktalande 

E: Kognitiv funktionsnedsättning, 

kronisk sjukdom, psykiatrisk- eller 

neurologisk sjukdom och akut kirurgi 

Att undersöka effekten 

av en preoperativ 

informationsvideo med 

rollspel för att minska 

preoperativ oro och 

negativt postoperativt 

beteende  

K: 21 barn fick standardvård i form av 

verbal information tillsammans med 

föräldrarna 

I: 21 barn fick titta på en informationsvideo 

tillsammans med föräldrarna 

mYPAS mättes vid ett 

tillfälle på 

operationsrummet 

Lägre ångestnivåer hos interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen vid induktion (P:0,001) 

 

Kp: 23 

25. Fortier et al. (2015) 

USA, kvalitativ 

fokusgruppsevaluering 

av interventionen + 

RCT  

N: 82 barn 

I: 2–7 år, varierad kirurgi i generell 

anestesi, ASA I-II, barn födda från 

32: a graviditetsveckan och framåt 

E: Kognitiv funktionsnedsättning, ej 

engelsktalande 

Att undersöka effekten 

av en nyligen 

utvecklad webbaserad 

preparations program 

(web-TIPS) för barn 

och deras föräldrar som 

ska genomgå 

dagkirurgi 

K: 44 barn och deras föräldrar fick 

standardvård. 

I: 38 barn och deras föräldrar fick 

interventionen vilket bestod av en 

specialutvecklad hemsida anpassad för både 

barn och föräldrar. Hemsidan innehöll 

copingstrategier och information angående 

operationsdagens olika faser (hemma, 

preop/op/postop och hemma) och generell 

information 

mYPAS mättes vid 

separation från föräldrar, 

ingång till op och vid 

maskinduktion 

EAS-TS (Child 

Temperament: Emotionality 

Activity Sociability 

Temperament Survey)  

Barnen i interventionsgruppen visade signifikant lägre 

orosnivåer än kontrollgruppen vid ankomst till 

operationsrummet (P:0,02) och vid maskintroduktionen 

(P:0,01) 

 

Kp: 28 

26. Wright et al. (2017) 

Kanada, komparativ 

studie  

N: 29 barn 

I: 3–7 år, varierad kirurgi 

E: Sjukdom i CNS, psykiska besvär, 

njursjukdom, leversjukdom, cancer, 

kognitiv funktionsnedsättning, 

refluxsymtom 

Att utvärdera och 

undersöka effekten av 

ett internetbaserat 

preoperativt 

förberedelseprogram 

(I-PPP) i syfte att 

minska barns 

preoperativa oro 

K: Kontrollgrupper i andra studier 

I: 29 barn fick använda ett interaktiv 

internetbaserad preoperativ 

förberedelseprogram (I-PPP) samt fick en 

anestesimask hemskickad  

mYPAS mättes 60–90 

minuter inför operation vid 

inskrivningen, på preop, vid 

avfärd till op och vid 

induktion 

Studien jämför sina resultat med två andra liknande studier, 

ADVANCE och web-TIPS. Vid jämförelse av de tre studierna 

vid de två olika tidpunkterna (ankomst till operation och vid 

induktion) visade inte på någon signifikant skillnad grupperna 

mellan (P:0,54) 

 

Kp: 23 
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27. Fincher et al. (2012) 

Australien, singel-

blindad RCT 

N: 73 barn 

I: 3–12 år, varierande kirurgi, 

normalt utvecklade, bodde inom en 

viss radie runt sjukhuset 

E: kronisk sjukdom 

Att undersöka effekten 

av en strukturerad 

preoperativ 

förberedelse för barn 

samt deras föräldrar i 

syfte att minska ångest, 

beteende förändringar 

och föräldrars 

tillfredsställelse 

K: 32 barn fick standardvård i form av 

muntlig preoperativ information 1–10 dagar 

innan planerad operation 

I: 35 barn fick bilder som visade det 

perioperativa vårdförloppet, de fick titta 

och känna/leka med utrustning och de fick 

besöka pre-op och post-op. Besöket tog 60 

minuter och barnen fick även med sig op-

föremål hem, tex mössa och id-band 

mYPAS mättes baseline vid 

ett preoperativt möte, vid 

inskrivning, på preop, vid 

ankomst till 

operationsrummet och vid 

induktion när föräldern 

lämnade op-salen (även 4 

st. mätningar gjordes 

postoperativt) 

Mätningar mellan intervention- och kontrollgrupp visade på 

sänkning av orosnivåerna men dessa förändringar var ej 

statistiskt signifikanta (P:0,07) 

 

Kp: 20 

28. Lee et al. (2012) 

Sydkorea, RCT 
N:126 barn 

I: 3–7 år, varierande kirurgi, ASA I-

II 

E: kronisk sjukdom, kognitiv 

funktionsnedsättning, tidigare 

anestesier 

Att undersöka effekten 

av leksak- och 

videodistraktion på 

barn preoperativa oro 

K: 44 barn fick standardvård 

I: a) 40 barn fick ta med sin favoritleksak 

till pre-op och fick leka med leksaken till 

induktionen 

b) 42 barn fick välja en film att titta på via 

en surfplatta fram till induktionen 

mYPAS mättes baseline vid 

preoperativa bedömningen, 

på preop och på 

operationsrummet. 

VAS-C mättes av 

föräldrarna vid samma 

tillfällen 

På preop hade leksaksgruppen statistiskt signifikant lägre 

nivåer av oro (mYPAS) jämfört med de andra grupperna 

(P:<0.05). På operationsrummet hade videogruppen statistiskt 

signifikant lägre orosnivåer (mYPAS) jämfört med kontroll 

och leksaksgruppen (P:<0,001). VAS-C visade på samma trend 

gällande videogruppens orosnivåer på operationsrummet 

jämfört med kontroll- och leksaksgruppen (P:<0,001) 

 

Kp: 29 

29. Kerimoglu (2013) 

USA, RCT 
N: 96 barn 

I: 4–9 år, ASA I-II 

E: Akut kirurgi, psykofarmaka, 

sömnapné, kronisk sjukdom och 

kognitiv funktionsnedsättning 

Att jämföra distraktion 

med videoglasögon 

mot Midazolam som 

premedicinering för att 

skapa kontroll över 

preoperativ oro.  

K: 32 barn fick premedicinering 

(Midazolam) 

I: 32 barn fick videoglasögon 

32 barn fick båda interventionerna 

mYPAS mättes innan 

intervention, vid transport 

till op 20 minuter senare 

samt vid maskinduktionen. 

Hjärtfrekvensen mättes på 

pre-op och på 

operationsrummet 

En statistisk signifikant ökning av orosnivåerna hittades i 

kontrollgruppen och kombinationsinterventionerna mellan 

baseline och vid induktion (P:0,02 för kontroll och P:0,003 för 

kombinationsinterventionen) vilket inte sågs i videogruppen 

(P:0,38). Dock hittades ingen signifikant skillnad orosmässigt 

grupperna emellan (P:0,39). 
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna och 

mätning mellan de olika tiderna vad gällande hjärtfrekvensen 

(P:0,99) 

 

Kp: 26 

 


