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Sammanfattning 

Bakgrund: Att vara på sjukhus innebär för de flesta föräldrar och barn att vistas i en ny och 

okänd miljö. Det är viktigt att vårdpersonalen kan stödja föräldrar och barn på ett bra sätt. Idag 

organiseras sjukvården så att familjemedlemmar inte separeras mer än nödvändigt. Flertalet av 

de ingrepp som görs på barn är av mindre omfattning och görs därför inom dagkirurgisk 

verksamhet. Barn sövs ibland även för diagnostiska undersökningar. Syfte: Syftet var att 

beskriva föräldrars erfarenheter av att få sitt barn sövt i samband med undersökning eller 

dagkirurgiskt ingrepp. Metod: För att besvara syftet genomfördes en systematisk litteraturstudie. 

med sökning databaserna CINAHL, Pub Med och Psyc INFO.  Resultat: Det framkommer att 

föräldrars oro i samband med barnets operation är generellt hög. Föräldrarna upplever det som 

betryggande att det finns möjligheten att ge sitt barn stöd fysiskt och känslomässigt och de flesta 

föräldrarna vill vara delaktiga i sitt barns vård. Dock upplever många föräldrar att de fått 

bristfällig preoperativ information och är rädda att göra misstag på grund av bristande kunskap. 

Slutsats:Genom att föräldrarna ses som jämnbördiga partners i vården kan allas kompetens tas 

tillvara. Det är i mötet och dialogen med familjen som sjuksköterskan kan identifiera familjens 

behov och själv inhämta viktig information. När föräldrarnas informationsbehov tillgodoses 

skapas förutsättningar för delaktighet i barnets vård vilket leder till minskad oro och ökad 

trygghet.  
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1. Inledning 
Varje människa är unik och ska därför bemötas efter sina unika förutsättningar, vilket gäller 

såväl barn som vuxna (Svensk sjuksköterskeförening, SSF, 2010). Ett av sjukvårdens huvudmål 

för barn på sjukhus är att hela familjen ska uppleva vistelsen som trygg och positiv (Edwinson-

Månsson & Enskär, 2008; Hallström, 2003). Att vara på sjukhus innebär för de flesta föräldrar 

och barn att vistas i en ny och okänd miljö och det är viktigt att vårdpersonalen kan stödja 

föräldrar och barn på ett bra sätt (Broberg; 2009; Edwinson-Månsson, 2008). I vår kliniska 

verksamhet möter vi föräldrar till barn som blivit sövda inför undersökning eller operation. Vi 

upplever att många av dessa föräldrar reagerar starkt känslomässigt på att se sitt barn bli sövt. 

Många föräldrar till och med gråter när de fått lämna barnet i operationssalen. Hur kan vi stödja 

dessa föräldrar på bästa sätt? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Barnsjukvårdens historia 

I mitten av 1800-talet kom de första barnsjukhusen, de byggdes så hemlikt som möjligt. 

Eftersom det var ont om utbildad personal så fick mamman stanna hos barnet och delta i vården. 

Under slutet på 1800-talet förändrades denna inställning helt och man förbjöd föräldrarna att 

vistas hos sina barn. Barnet behandlades på ett mekaniskt sätt. Sjukhussystemet byggde på 

renlighet och fasta rutiner (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). Kontakten mellan barn och 

föräldrar var mycket begränsad till strikta besökstider. Sjuksköterskorna hade långa arbetstider 

och kontinuerlig kontakt med barnen som de utvecklade starka band till (Brown, 2013).  

 

I mitten 1900-talet började man förstå att separationen mellan barn och föräldrar inte var bra för 

barnets hälsa. Separationen kunde leda till att barnen upplevde otrygghet och i värsta fall ångest. 

Under den här tidsperioden var sjukhusvistelserna ofta långa, vilket kunde ge negativa effekter 

för barnet och dess fortsatta utveckling (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). När ett barn skulle 

opereras fick inte föräldrarna följa med till operationssalen. Barnet följdes  istället av en 

sjuksköterska. Premedicinering gavs för att minska barnets oro, men också som en del av 

anestesiinduktionen. Oro orsakar ett sympatiskt stresspåslag vilket ökar musklernas blodflöde 

och ger en relativ minskning av blodflöde till hjärnan. 
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Detta resulterar i ett ökat behov av anestesiläkemedel. Premedicineringen gavs intramuskulärt, 

vilket är smärtsamt. Senare byttes den intramuskulära injektionen ut mot oral premedicinering. 

På senare år, när föräldrarna har fått följa med barnen till operationssalen, har behovet av 

premedicinering minskat (Brown, 2013). Idag organiseras sjukvården oftast så att familjen inte 

separeras mer än nödvändigt, bland annat genom generösa besökstider. Inläggning av barn på 

sjukhus sker när inga andra alternativ finns (Enskär & Edwinson-Månsson, 2008). 

 

2.2 Barnanestesi 

Generell anestesi innebär att man på farmakologisk väg framkallar medvetslöshet och upphävd 

smärtförnimmelse. Detta sker med hjälp av intravenösa läkemedel, inhalationsgaser eller en 

kombination av dessa (Valeberg, 2013). I kommande arbete likställs termerna “generell anestesi” 

och “sövning”. Anestesiinduktion är den inledande delen av anestesiproceduren då barnet tillförs 

läkemedel. Under anestesiinduktionen har idag de flesta barn en förälder närvarande (Nilsson & 

Larsson, 2005). Barn behöver ibland sövas för diagnostiska undersökningar som man på vuxna 

utför i vaket tillstånd (Naalsund & Steen-Hansen, 2013; Nilsson & Larsson, 2005). De barn som 

sövs är oftast friska om man bortser från åkomman som ska åtgärdas under anestesin (Nilsson & 

Larsson, 2005). 

 

2.3 Dagkirurgi 

Dagkirurgi innebär att operationen; är planerad; kräver anestesi och efterföljande övervakning; 

och att patienten kan gå hem samma dag (Naalsund & Steen-Hansen, 2005; Nilsson & Larsson, 

2005). Utvecklingen inom dagkirurgi, både medicinskt och tekniskt, har gjort att behandlingar i 

större utsträckning görs inom dagbarnvård. Kirurgiska ingrepp som är vanliga på barn är öron- 

näsa- halsåtgärder, ingrepp i urinvägar och ortopediska operationer. Flertalet av de ingrepp som 

görs på barn är av mindre omfattning och görs därför inom dagkirurgisk verksamhet (Naalsund 

& Steen-Hansen, 2013; Nilsson & Larsson, 2005). Fördelar som kan ses med detta är bland annat 

att barn och föräldrar kan vara mer hemma och på så sätt upprätthålla ett normalt liv (Ygge, 

2009; Brown, 2013). 
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 I dagens barnsjukvård är föräldrarna i stor utsträckning närvarande och deltar på olika sätt i 

vården. Framtidsscenariot ser ut att bestå av ytterligare ökat familjedeltagande, då man kommer 

att satsa på öppna vårdformer såsom dagvård, där även dagkirurgiska ingrepp kan ingå. För att 

kunna stötta föräldrar och barn i sin egenvård krävs det att vårdpersonalen är duktig på att utbilda 

och handleda (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008; Hallström, 2003). 

 

2.4 Barns och föräldrars situation på sjukhus 

Sjukhusmiljön är för många föräldrar och barn en okänd miljö och rädsla för det okända kan vara 

stor oavsett barnets ålder (Edwinson-Månsson, 2008). För barn kan det även vara mycket 

skrämmande att inte få vara nära sina föräldrar. Den rädslan kan vara större än rädslan för själva 

undersökningen eller operationen . Därför rekommenderas i de flesta fall att föräldrarna är med 

vid barnens sövning (Nilsson & Larsson, 2005). Om föräldrarna är rädda och oroliga för sitt 

barn, kan det leda till förändringar i beteendet gentemot barnet. Barnet kan då känna av 

föräldrarnas oro även om föräldrarna försöker dölja den (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008). 

När barn upplever en situation som hotfull kan de bli klängiga eller aggressiva. De kan reagera 

med skuldkänslor, regression eller i värsta fall bli apatiska (Tveiten 2000). Ett oroligt och stressat 

barn är svårare att söva, och kan kräva mer läkemedel, vilket ökar risken att barnet påverkas 

negativt postoperativt (Fortier, Del Rosario, Martin & Kain, 2010; McCann & Kain 2001; 

Nilsson & Larsson, 2005).  

 

Som vårdpersonal har vi till uppgift att motverka att patienten får några komplikationer vid vård 

och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Patienten är alltid i beroendeställning. Föräldrar till barn 

som vistas på sjukhus kan sägas hamna i beroendeställning på samma sätt som om de varit sjuka 

själva. Det är därför viktigt att maktförhållandet i omvårdnadsrelationen, den mellan 

sjuksköterskan, föräldrar och barn balanseras. På så sätt kan patient och närstående uppleva 

respekt och känna trygghet (Hallström, 2003; SSF, 2010). Om vårdtillfället blir en obehaglig 

upplevelse kan det påverka framtida kontakter med sjukvården både för föräldrar och barn 

(Tveiten, 2000). Föräldrarnas känsla av trygghet och hur de mår, påverkar hur barnet upplever 

den nya situationen (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008).  
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Det är viktigt att komma ihåg att föräldrarna i de flesta fall känner sitt barn bäst och utgör barnets 

trygghet. Föräldrarna förstår sitt barns känslomässiga behov bäst och är därför en stor resurs. 

Som vårdpersonal behöver vi föräldrarnas kunskaper för att bättre förstå barnets individuella 

egenskaper och behov (Broberg, 2009; Edwinson-Månsson & Enskär, 2008; Hallström, 2003). 

Ett gott samarbete mellan föräldrar och vårdpersonal kan bidra till barnets trygghet. Om barnet är 

lugnt och tryggt ökar sannolikheten för att det vill samarbeta (Tveiten, 2000).  

 

Föräldrar upplever ibland sin roll på sjukhus som oklar (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008). 

För att kunna hantera sitt barns känslor och reaktioner behöver föräldrarna kunskap och 

vägledning (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008; Hallström, 2003). Både barn och föräldrar 

behöver information för att kunna förbereda sig inför det som barnet ska genomgå när man är på 

sjukhuset. På så sätt kan det okända upplevas mindre farligt (Edwinson-Månsson, 2008). I en 

studie av Kain et al.(2007) blev föräldrar instruerade att träna med barnet på ett lekfullt sätt för 

att förbereda dem inför operation. Barnen som ingick i studien uppvisade mindre oro 

preoperativt, mådde bättre postoperativt, och kunde lämna den postoperativa avdelningen 

snabbare. 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att kommunicera på ett lyhört och respektfullt sätt 

(Socialstyrelsen, 2005). Om kommunikationen och /eller informationen till föräldrarna brister 

kan det leda till osäkerhet (Broberg, 2009). Sjuksköterskor har ett ansvar att informera och 

undervisa men också att förvissa sig om att informationen har uppfattats (Socialstyrelsen, 2005). 

När viktig information ska ges kan det vara en fördel att båda föräldrarna är närvarande 

(Broberg, 2009). Informationsutbytet ska ske i dialog med patient och närstående, i detta fall 

barn och föräldrar för att möjliggöra optimal delaktighet i vården (Socialstyrelsen,2005).  

 

2.5 Teoretisk referensram 

I början på 1900-talet och framåt bedrevs sjukvården i huvudsak på institutioner. Tidigare hade 

mycket av denna vård bedrivits i hemmen av familjemedlemmar. Också idag har familjen en stor 

betydelse och spelar en viktig roll i vården av sjuka barn (Hallström, 2003). Mycket tyder på att 

familjen åter tas i anspråk för vårdande uppgifter då vårdtiderna på sjukhus blir allt kortare 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a; Johansson, 2007).  
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I ett systemiskt förhållningssätt läggs vikten på relationer och interaktioner mellan människor.  

Relationen mellan sjuksköterskan och familjen är central, då de utgör likvärdiga delar i ett 

system. Fokus förskjuts från individ till grupp och familjen ses som en enhet (Benzein, Hagberg 

& Saveman 2012a,b). Människan existerar i ett sammanhang med andra människor. Varje 

familjemedlem utgör varsin del i systemet, helheten av detta system är större än summan av 

delarna. Om något händer en familjemedlem blir hela familjen påverkad. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan kan bemöta och stödja hela familjen. En modell för omvårdnad av familjen är så 

kallad familjefokuserad omvårdnad (FFO)(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a).  

 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att se familjen som en helhet och bygger på en icke- 

hierarkisk relation mellan familj och sjukvårdspersonal. Inom familjefokuserad omvårdnad 

betonas att människors upplevelser av samma situation kan se olika ut, verkligheten är multivers, 

vilket betyder att varje människa upplever sin egen verklighet. Familjefokuserad omvårdnad 

innebär ett systemiskt förhållningssätt som innebär acceptans för många olika förutsättningar och 

uppfattningar. Verkligheten skapas genom människors interaktioner med varandra. När den 

helhet som familjen utgör, befinner sig i balans kan familjemedlemmarna uppleva hälsa. Sövning 

i samband med en undersökning eller ett dagkirurgiskt ingrepp kan upplevas som 

livsomvälvande och på så sätt medföra obalans genom att helheten bryts. Det är snarare 

familjens möjlighet att hantera situationen, än omfattningen av ingreppet som är avgörande. När 

sjuksköterskan möter familjen som en enhet, där allas kompetens tas tillvara, ges 

familjemedlemmarna möjlighet till delaktighet och medbestämmande (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012b). 

 

3. Problemformulering 
I dagens sjukvård är föräldrar ofta närvarande och deltar på olika sätt i sina barns vård, till 

exempel genom att vara med då barnet sövs vid dagkirurgiskt ingrepp. Sjukhusmiljön kan 

upplevas som främmande och skrämmande för både barn och föräldrar. Undersökning och 

operation kan av barn upplevas som en hotfull situation och de kan reagera med bland annat oro 

och stress. Ett oroligt och stressat barn är svårare att söva och kräver mer läkemedel vilket i sin 

tur kan påverka barnet negativt postoperativt.  
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Barn är ofta rädda för att skiljas från sina föräldrar och de är lyhörda för sina föräldrars 

stämningsläge. Om föräldrarna är oroliga kan barnen uppfatta det även om föräldrarna försöker 

dölja sin oro. Obehagliga upplevelser i samband med ett sjukhusbesök, till exempel när barnet 

sövs inför en undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp , kan påverka framtida vårdkontakter på 

både kort och lång sikt för hela familjen. En viktig grundsten i omvårdnaden av familjer enligt 

FFO är att om en familjemedlem blir sjuk eller kräver sjukhusvård, påverkas hela familjen 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). För att kunna förbättra omvårdnaden av hela familjer 

där ett barn blir sövt inför undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp, är det därför viktigt att förstå 

föräldrarnas erfarenheter. Det är dessa erfarenheter som i sin tur kan påverka barnets upplevelser. 

Vad har föräldrarna för erfarenheter av att stödja sitt barn och vara med när barnet sövs?   

 

4. Syfte 
Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att få sitt barn sövt i samband med undersökning 

eller dagkirurgiskt ingrepp. 

 

5. Metod 

5.1 Val av design 

Som sjuksköterskor har vi en skyldighet att söka, analysera och kritiskt granska information. Ett 

viktigt kompetensområde är därför förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap 

(Socialstyrelsen, 2005). För att besvara vårt syfte genomfördes en systematisk litteraturstudie. 

Att utföra en systematisk litteraturstudie innebär att man systematiskt söker, kritiskt granskar och 

sammanställer litteratur som besvarar studiens problemformulering och syfte (Forsberg & 

Wengström, 2013). På så sätt kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att 

ny, säkrare kunskap fås inom ett område.  

 

5.2 Urval 

Vilka inklusions och exklusionskriterier som är aktuella i en studie beror på studiens 

problemformulering och syfte (Friberg; 2012a). Urvalet av artiklar och studier som skall ingå i 

den systematiska litteraturstudien är helt avgörande för det resultat som kommer att presenteras, 

och detta urval måste därför göras noggrant utifrån vetenskapliga kriterier. Artiklar med såväl 

kvalitativ som kvantitativ ansats har använts då båda metoderna används inom 

omvårdnadsforskningen (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Denna litteraturstudie har följande inklusionskriterier: vetenskapliga artiklar, publicerade på 

engelska, där deltagarna är föräldrar vars barn är i ålder 1-14 år och som genomgått generell 

anestesi i samband med undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp. Anledningen till att vi uteslutit 

föräldrar vars barn är under ett år är att det enligt Nilsson och Larsson (2005) alltid är förenat 

med särskilda risker att söva spädbarn. När det gäller den övre åldersgränsen är den satt med 

tanke på att tonåringen kanske inte alltid väljer att ha en förälder med sig. Vi har valt att 

begränsa oss till sövning vid undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp för att undvika akut 

kirurgi, svår cancer kirurgi och transplantationer där utgången i förväg kan vara oviss, då detta 

sätter föräldrarna i en helt annan situation. I en av de inkluderade studierna stannar barnen på 

sjukhus en natt, de ingrepp som de genomgick var dock av samma karaktär som i de andra 

studierna som inkluderats. Artiklarna är publicerade år 1990-2014. Till en början sökte vi 

vetenskapliga artiklar från år 2000 och framåt. Detta gav alldeles för få träffar som uppfyllde vårt 

syfte vilket gjorde att vi utökade till år 1995 som sedan ytterligare utökades till år 1990. 

Studierna ska vara godkända av etisk kommitté eller ha ett utförligt etiskt resonemang. Artiklar 

har exkluderats om barnen som opererats hade särskilda behov på grund av kognitiva 

svårigheter. 

 

5.3 Datainsamling 

I en litteraturbaserad studie är det litteraturen som utgör informationskällan (Forsberg & 

Wengström, 2013). En systematisk litteratursökning har under oktober 2014 gjorts i databaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO. Dessa databaser täcker in forskning inom områdena medicin, 

omvårdnad och psykologi. För att hitta lämpliga sökord utgick vi från vår problemformulering, 

vilket rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013).  

 

Till att börja med utfördes en provsökning för att få en uppfattning om hur mycket material det 

fanns att tillgå. De sökord som har använts är “parents” och “anesthesia” och “ambulatory 

surgery” enskilt samt i olika kombinationer. Ett sätt att få en bred sökning på ett ord är att 

använda sig av ordstammen tillsammans med ett tecken, vanligtvis tecknet *, så kallad 

trunkering (Östlundh, 2012).  
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För att få så bred sökning som möjligt testade vi att trunkera parents, som då blev parent*. Då vi 

önskade använda oss av vedertagna MeSH termer och ämnesord i databaserna testade vi sedan 

att söka på MeSH termen parents och det visade sig ge ett lika bra utfall i förhållande till vårt 

syfte och problem formulering. Andra sökord för dagkirurgi som testats är “outpatient”,”day 

surgery” och  “ambulatory care”. Då det är föräldrarnas erfarenheter vi vill beskriva har vi sökt 

efter lämplig MeSH för erfarenhet vilket har varit svårt att finna. Sökord som testats är “parental 

attitudes” och “parent satisfaction”. Det visade sig dock att sökorden “parents”, “anesthesia” och 

“ambulatory surgery” svarade bäst mot vårt syfte. 

 

Efter dessa provsökningar utfördes den systematiska sökningen. För att kombinera olika sökord 

kan boolesk sökteknik användas (Östlundh, 2012). Vi har använt operatorn AND i vår sökning. 

För att avgränsa till vetenskapliga tidskrifter användes funktionen “peer reviewed” i CINAHL 

och PsycINFO. Den funktionen finns inte i PubMed så där kontrollerades aktuella tidskrifter i 

Ulrich web. De använda sökorden samt sökresultatet redovisas i tabellform (bilaga 1). Aktuella 

träfflistor har först lästs utifrån titlar. De som ansågs svara mot uppsatsens syfte valdes ut för 

vidare genomläsning av abstracts. De artiklar där abstract stämde överens med uppsatsens syfte 

lästes i sin helhet och bedömdes utifrån inklusionskriterier. Enligt Östlundh (2012) kan man med 

fördel använda sig av en sekundärsökning, till exempel att andra vetenskapliga artiklar kan hittas 

genom referenslistor i artiklar funna genom den systematiska sökningen. På detta sätt 

lokaliserades ytterligare tre artiklar. En författare har återkommit upprepade gånger med egna 

artiklar samt i andra artiklars referenslistor, och därför gjordes en egen sökning på just den 

författaren. Totalt har 40-talet artiklar lästs varav 15 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning.  

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Det är viktigt att granska kvalitén på de texter man har valt ut (Friberg, 2012c¸Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Kvalitativa och kvantitativa studier ska bedömas utifrån sina respektive 

förutsättningar (Forsberg & Wengström, 2013). Vi har valt att använda oss av 

kvalitetsgranskningsmallar utformade av Willman et al, (2011).  
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Vid en första kvalitetsgranskning följdes mallarna för respektive studietyp i sin helhet. Därefter 

modifierades mallarna genom att öppna frågor med beskrivande svar uteslöts.  

För att lättare kunna åskådliggöra studiernas bevisvärde poängsattes varje fråga där svaret Ja gav 

ett poäng och Nej eller Vet ej noll poäng. I protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod  bedömdes studier med 1-6 poäng som av låg kvalité, 7-10 poäng medel kvalité 

och 11-14 poäng hög kvalité. I protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 

metod, RCT bedömdes studier med 1-7 poäng som av låg kvalité, 8-12 poäng medel kvalité och 

13-16 poäng hög kvalité. I protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, 

CCT  bedömdes studier med 1-4 poäng som av låg kvalité, 5-7 poäng medel kvalité och 8-10 

poäng hög kvalité (bilaga 2). Av de granskade artiklarna var tio kvantitativa, två kvalitativa och 

tre både kvalitativa och kvantitativa. De studier som har både kvalitativ och kvantitativ ansats 

har granskats utifrån båda mallarna. I en av dessa artiklar använde vi oss bara av den kvalitativa 

delen och därför kvalitetsgranskades den endast utifrån den kvalitativa mallen. De 15 utvalda 

artiklarna har först granskats och bedömts enskilt av alla tre författarna för att sedan gemensamt 

diskutera artiklarnas vetenskapliga kvalité. Därefter har en sammanvägning gjorts för att komma 

fram till en gemensam bedömning. Detta förfarande kan ses som en typ av triangulering och 

enligt Forsberg och Wengström (2013) kan det användas för att styrka en studies trovärdighet. 

Efter kvalitetsgranskning fattades beslut om att 4 artiklar inte hade tillräckligt hög vetenskaplig 

kvalité. Återstående 11 artiklar ansågs vara av medel eller hög kvalité och inkluderades i 

dataanalysen. De artiklar som uppsatsens resultat baseras på presenteras i en artikelmatris 

(bilaga 3).  

 

5.5 Dataanalys 

Denna litteraturstudie bygger på resultat från artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats, 

då går det inte att göra en exakt jämförelse. Vi har därför valt att använda oss av det 

analysförfarande som beskrivs av Friberg (2012c), som går ut på att likheter och skillnader 

identifieras och jämförs för att sedan kunna dra nya slutsatser. Hela artiklarna lästes enskilt för 

att en första helhetsbild skulle skapas. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång med fokus på 

uppsatsens syfte. Likheter och skillnader identifierades. Tillsammans diskuterades artiklarnas 

resultat, varefter fyra teman framträdde. Dessa teman färgkodades för att få en tydlig struktur och 

därefter lästes artiklarna enskilt ytterligare en gång.  
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Resultat som färgkodats i de olika artiklarna plockades ut och sammanfördes gemensamt under 

respektive tema; ”Oro och Ångest”, ”Trygghet och Förtroende”, ”Delaktighet i barnets vård”, 

och ”Förberedelse och Information”. 

 

 5.6 Forskningsetiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt och etiska överväganden är av stor vikt inom all forskning, så även vid 

systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson 2014). Därför har vi 

valt att endast inkludera vetenskapliga artiklar där studien är godkänd av etisk kommitté eller där 

etiska överväganden är utförligt redovisade. De artiklar som ingår i den här litteraturstudien 

redovisas utförligt i artikelmatris (bilaga 2). Inget resultat som framkommit och svarar mot syftet 

i denna uppsats har uteslutits. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska alla resultat redovisas, 

även de som kan skilja sig från författarnas åsikter.  

 

6. Resultat 
Vi har funnit få studier där föräldrarnas erfarenheter efterfrågas för föräldrarnas egen skull. 

Många studier är gjorda för att ta reda på hur man ska få barnet att bli lugnt och samarbetsvilligt 

på ett bra sätt. Föräldrar används ofta som ett redskap för att nå dessa mål. Generellt är föräldrar 

väldigt nöjda med sitt barns perioperativa vård (Tait, Voepel-Lewis, Munro & Malviya, 2001). 

Föräldrar påverkas både känslomässigt och praktiskt när ett barn ska sövas i samband med 

undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp. Under analysen framträdde fyra teman som beskriver 

föräldrarnas erfarenheter av sitt barns perioperativa vård. Ett tema är den ”Oro och Ångest” 

många föräldrar känner inför den ovana situationen. Nästa tema ”Trygghet och Förtroende” 

berör sådant som föräldrarna själva uppger hjälper och ger tröst, samt skapar trygghet. 

”Delaktighet i barnets vård” handlar om hur föräldrarna ser på sin egen betydelse när de närvarar 

genom den perioperativa processen. Det fjärde temat handlar om föräldrarnas önskan och behov 

av ”Förberedelse och Information”.  

 

6.1 Oro och Ångest 

Föräldrarnas oro i samband med barnens operation är relativt hög (Andersson, Johansson & 

Almerud-Österberg, 2012; Li & Lam, 2003; Ryder, 1991; Tait, et al., 2001). Föräldrar upplever 

större oro preoperativt än postoperativt ( Li & Lam, 2003).  
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Störst oro upplever föräldrarna vid anestesiinduktionen när barnet förlorar medvetandet samt vid 

separationen när föräldern måste lämna operationssalen (Andersson et al., 2012; Messeri, 

Caprilli & Busoni, 2004; Vessey, Bogetz, Caserza, Liu & Cassidy, 1994). 

 Enligt Kain, Caldwell-Andrews, Mayes, Wang, Krivutza och Lo Dolce (2003) var det just vid 

dessa två tillfällen som man uppmätte högst hjärtfrekvens hos föräldrarna. Att se sitt barns oro 

och stress inför anestesiinduktionen upplevs som ångestfyllt av föräldrarna och de är oroliga att 

barnet inte ska samarbeta (Sobo, 2005; Vessey et al., 1994). Föräldrarnas oro påverkas inte av 

om barnet fått premedicinering eller inte innan anestesiinduktionen (Messeri et al., 2004). En del 

av föräldrarnas oro och ångest orsakas av upplevelsen av att vara maktlösa och hjälplösa då de 

inte har kontroll över situationen och de känner att de vill skydda sitt barn (Andersson et al., 

2012; Chapados, Pinealt, Tourigny & Vandal, 2002;  Sobo, 2005; Tait et al., 2001; Vessey et al., 

1994;). Oro för att det ska uppstå komplikationer i samband med sövningen, till exempel 

allergiska reaktioner, finns beskrivet. Även rädsa för komplikationer under och efter operationen 

såsom blödning, smärta eller infektion förekommer (Andersson et al., 2012; Sobo, 2005). 

Föräldrar till barn som av någon anledning behöver blir inlagda över natten postoperativt är mer 

oroliga än de vars barn får gå hem som planerat (Tait et al., 2001). 

 

Föräldrar som har erfarenhet av dagkirurgi sedan tidigare upplever situationen mindre stressande. 

Många föräldrar som inte har egen erfarenhet har släktingar eller vänner vars barn har genomgått 

dagkirurgiskt ingrepp, vilket gör att de känner mindre oro (Andersson et al., 2012; Sobo, 2005). I 

andra studier har man inte funnit någon skillnad i orosgrad hos föräldrarna med eller utan 

tidigare erfarenhet (Ryder, 1991; Tait et al., 2001; Vessey et al., 1994).  

 

När föräldrarna själva skattar sin oro/ångest så ligger mammorna på högre nivå än papporna 

(Kain et al., 2003; Messeri et al., 2004; Vessey et al., 1994). Enligt Kain et al.(2003) kunde man 

dock inte finna någon skillnad i ökningen av hjärtfrekvens mellan mammor och pappor. I en 

studie av Vessey et al. (1994) framkom att de föräldrar som skattade sin oro som allra högst var 

mammor med endast ett barn följt av föräldrar som arbetade inom hälso- och sjukvård.  
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När det gäller sambandet mellan föräldrars oro/ångest och deras utbildningsnivå har vi funnit 

motstridiga uppgifter. Tait et al. (2001) fann att föräldrar med låg utbildningsnivå är mer oroliga 

än de med hög utbildningsnivå. I studie av Vessey et al. (1994) framkom inga skillnader mellan 

dessa grupper. Enligt Andersson et al. (2012) är det idealiskt när båda föräldrarna kan närvara 

vid barnets anestesiinduktion, vilket även bekräftas i studien av Kain, MacLaren, Weinberg, 

Huszti, Anderson och Mayes (2009) , där föräldrar som fick vara närvarande tillsammans 

skattade sin oro/ångest betydligt lägre än de som var själva vid sitt barns sövning.   

 

6.2 Trygghet och Förtroende 

Föräldrar vill kunna vara nära sitt barn så länge som möjligt (Andersson et al., 2012; Chapados et 

al., 2002). Att ha möjlighet att ge sitt barn stöd både fysiskt och känslomässigt upplevs 

betryggande och tröstande för föräldrarna (Chapados et al., 2002). Faktorer som skapar trygghet 

för föräldrarna är vetskapen om att ingreppet som barnet ska genomgå är ett rutiningrepp/mindre 

kirurgiskt ingrepp med låg risk för komplikationer (Sobo, 2005). Föräldrar känner lättnad för att 

operationen ska hjälpa barnet, att tiden med sjukdom och smärta snart är över (Andersson et al., 

2012; Sobo, 2005). Enligt Tait et al. (2001) är det viktigt för föräldrarna att kirurgen är erfaren, 

att anestesiologen är snäll mot barnet och närvarande genom hela operationen. Kontinuitet, 

samma vårdpersonal som följer föräldrar och barn, ökar föräldrars känsla av trygghet. 

Föräldrarna upplever trygghet när barnet blir bemött som en unik individ, till exempel att 

personalen kommer ihåg barnets namn. Vänlighet och professionalism är något som föräldrarna 

skattar högt. Det finns en önskan hos föräldrarna att det skulle finnas någon personal avsatt bara 

för dem i samband med anestesiinduktionen (Andersson et al., 2012)  

 

6.3 Delaktighet i barnets vård  

Föräldrar vill vara delaktiga i sitt barns vård (Andersson et al., 2012; Messeri et a., 2004; Ryder, 

1991; Tait et al., 2001; Chapados et al., 2002). De flesta föräldrar är medvetna om hur viktiga de 

är för sina barn i den stressande situation som en undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp kan 

vara. De flesta upplever att de kan kontrollera sin egen oro/ångest så att de kan vara till hjälp för 

barnet och de skattar sin närvaro som positiv (Messeri et el., 2004; Ryder, 1991). Flertalet 

föräldrar känner också att de underlättar anestesiologens arbete (Ryder, 1991).  
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En av anledningarna som föräldrarna uppger till att de vill vara närvarande vid sövning är att de 

känner sitt barn bäst och vet hur barnet vanligtvis reagerar (Andersson et al., 2012; Chapados et 

al., 2002). 

 

Hos föräldrar finns en osäkerhet för att deras närvaro och deltagande i barnets vård ska 

ifrågasättas av personalen i samband med sövning för undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp 

(Chapados et al., 2002). I en studie av Tait et al. (2001) undersöktes hur delaktiga föräldrar vill 

vara i besluten kring sitt barns sövning. Där framkom att föräldrar generellt föredrar ett delat 

beslutsfattande tillsammans med anestesiologen. Föräldrar vill vara aktiva i beslutet gällande 

närvaro vid anestesiinduktion och vid barnets uppvaknande efter undersökning eller 

dagkirurgiskt ingrepp. Områden där föräldrar vill vara delaktiga beslutsfattare är: behov och typ 

av premedicinering, val av postoperativ smärtlindring samt beslut om när barnet är 

utskrivningsklart. När det gäller läkemedel och anestesimetod under operationen föredrar de 

flesta föräldrar att anestesiologen fattar besluten. Föräldrar som uppgav att de hade velat vara 

mer aktiva i beslutsfattandet var signifikant mindre nöjda än de som tyckte att deras delaktighet 

varit adekvat. Föräldrar med högre utbildning är mindre nöjda med sitt barns sövning än 

föräldrar med lägre utbildning (Tait et al., 2001). 

 

 6.4 Förberedelse och Information 

Vessey et al, (1994) fann i en studie där 144 föräldrar ingick att 40% av föräldrarna fastade 

tillsammans med sina barn och 24% drack bara kaffe före sitt barns anestesiinduktion. Många 

föräldrar upplever att de fått bristfällig preoperativ information (Andersson et al., 2012; 

Chapados et al., 2002; Ryder, 1991). Andersson et al. (2012) konstaterar att just information 

anses av föräldrarna vara den viktigaste faktorn för att klara av situationen. Skriftlig information 

upplevdes att vara till hjälp för att kunna förbereda sig hemma i lugn och ro. Förutom den 

information som fås från sjukhuset samlar föräldrarna information från släkt och vänner samt 

media. Föräldrar vill veta hur anestesiinduktionen kommer att gå till, och hur barnet kommer att 

reagera. Ljud från teknisk utrustning upplevs skrämmande, därför vill de ha information för att 

kunna förstå vad som händer. Väntan under operation upplevs lång; om den drar ut på tiden vill 

föräldrarna ha fortlöpande information, för annars tror de att det har uppstått komplikationer 

(Andersson et al., 2012).  
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Många föräldrar är rädda att göra misstag på grund av bristande kunskap och därigenom 

motverka barnets återhämtning. De uttrycker behov av information om hur de kan förbereda och 

stötta sitt barn före och efter operation (Chapados et al., 2002). Föräldrar som uppger brist på 

emotionellt stöd är i större utsträckning ensamstående (Vessey et al., 1994). Kain, Wang, 

Caramico, Hofstadter och Mayes (1997)  presenterade föräldrar för ett antal påståenden om 

detaljer kring barnets sövning. De hade tre svarsalternativ; “föredrar att inte veta”,” vill gärna 

veta” och “har rätt att få veta”. En stor majoritet av föräldrar “vill veta” eller tycker sig “ha rätt 

att veta” alla detaljer angående sitt barns sövning. Inte bara om vanliga komplikationer eller 

farliga komplikationer utan om alla tänkbara komplikationer. De föräldrar som fick 

informationen 1-3 dagar före operationsdagen valde oftare “har rätt att veta” om alla tänkbara 

komplikationer än de föräldrar som fick information först på operationsdagen. Föräldrar med 

högre utbildningsnivå valde i större utsträckning alternativet “har rätt att få veta”. Det har visat 

sig att utförlig, detaljerad information angående risker och alla tänkbara komplikationer inte ökar 

föräldrarnas oro/ångest, inte ens hos de föräldrar som skattar sig själva som generellt ängsliga 

och oroliga till sin personlighet. Informationen om läkemedel samt deras biverkningar upplevs 

som otillfredsställande. Föräldrar till barn som upplever postoperativ komplikation i form av 

illamående är mindre nöjda (Tait et al., 2001).  

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

 7.1.2 Urval 

Studierna i de inkluderade artiklarna är utförda i olika länder med olika sjukvårdssystem vilket 

kan ha påverkat resultatet. Mer än hälften av de inkluderade studierna är gjorda i USA där det 

fortfarande är stor skillnad mellan privat och allmän sjukvård. Alla amerikaner har inte råd med 

sjukförsäkring vilket kan leda till att deltagar urvalet i dessa studier påverkats. Dock är alla 

studierna utförda i länder med västerländsk kultur och med tillgång till en högteknologisk 

sjukvård. Vi bedömer därför att resultatet kan vara genaraliserbart till svensk sjukvård. Det kan 

vara en svaghet att urvalet är begränsat till artiklar publicerade på engelska då relevanta artiklar 

kan ha missats. Forskning är färskvara och enligt Forsberg och Wengström (2013) ska man helst 

välja studier som är publicerade de senaste tre till fem åren. Uppsatsen innehåller studier 

publicerade från år 1990-2014 eftersom antalet träffar som uppfyllde vårt syfte annars blev för 

få.  
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Enligt Axelsson (2012) kan tidsperioden på detta sätt utökas när den publicerade forskningen 

inom ett område är begränsad. Resultatet visar att det finns många likheter i föräldrars 

erfarenheter oavsett om studien är gjord år 1990 eller år 2014. Därtill har vi ej heller funnit några 

uppenbara skillnader i föräldrarnas upplevelser, vare sig relaterat till tid eller land där studien är 

utförd. Utökningen av sökningen för att inkludera äldre artiklar i urvalet uppfattas därför som 

både befogat, rimligt och som något som stödjer studiens validitet.  

 

7.1.3 Datainsamling 

Av de artiklar som ingår i uppsatsen var endast två kvalitativa. Åtta av artiklarna var gjorda med 

kvantitativ ansats och en med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Med kvalitativa studier är 

målet en ökad förståelse. Det kan vara hur man bättre ska kunna möta patienters och anhörigas 

förväntningar och behov utifrån att ha tagit del av deras upplevelser och erfarenheter (Friberg, 

2012b). Med tanke på vårt syfte hade vi förväntat oss finna mer kvalitativ forskning inom ämnet. 

Vi har, trots stor möda och sökhjälp från bibliotekarier på Linnésuniversitets bibliotek i Kalmar, 

haft svårt att hitta sökord som täcker in begreppet “erfarenheter”, vilket kan ha lett till att 

kvalitativa studier har missats. Enligt Willman et al. (2011) kompletterar olika sorters studier 

varandra, då olika metoder grundar sig i olika perspektiv och ger en mer nyanserad bild av 

vårdverkligheten. I denna uppsats beskrivs föräldrars erfarenheter med hjälp av både kvalitativa 

och kvantitativa studier. Metodtriangulering kan på detta sätt styrka uppsatsens trovärdighet 

(Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014). 

 

7.1.4 Kvalitetsgranskning 

Vid en första enskild kvalitetsgranskning användes kvalitetsgranskningsmallar av Willman et al. 

(2011) i sin helhet. Därefter modifierades dessa mallar för att lättare åskådliggöra studiernas 

bevisvärde och studierna granskades återigen och poängsattes. Mallmodifieringen kan ha 

påverkat bedömningen och således vilka artiklar som har inkluderats i uppsatsen. Det rådde dock 

stor samstämmighet mellan de två bedömningarna, vilket tyder på att risken för påverkan på 

grund av mallmodifiering var liten. Att den vetenskapliga kvaliten på de enskilda studierna är 

hög styrker uppsatsens resultat (Willman et al., 2011). Av de inkluderade artiklarna i denna 

uppsats bedömdes  8 av 11 artiklar vara av hög kvalité. 
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7.1.5 Dataanalys 

Eftersom de artiklar som ingår i denna uppsats har olikheter i såväl ansats som innehåll, har det 

varit en utmaning att hitta övergripande teman där innehållet kunnat sorteras in. Axelsson (2012) 

beskriver det som att meningsfulla samband ska synliggöras och kunskap mellan två olika 

forskningstraditioner ska förenas. Analyserandet har stärkts av att vara flera författare som 

medverkade i analysen (Forsberg & Wengström, 2013). På detta sätt har flera aspekter kunnat 

upptäckas. Tillsammans har vi kunnat se fler likheter och skillnader och på så sätt minskat risken 

för att innehåll missats.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva föräldrars erfarenheter av att få sitt barn sövt i samband med 

undersökning eller dagkirurgiskt ingrepp för att kunna förbättra omvårdnaden av hela familjen.  

Vi har funnit att oro och ångest finns med i någon grad som en erfarenhet hos de flesta föräldrar. 

Trots det , eller kanske på grund av det vill de flesta föräldrarna vara delaktiga. För att kunna 

delta i sitt barns perioperativa vård vill föräldrarna ha utförlig information så att de kan förbereda 

sig själva och barnet. 

 

7.2.1 Oro och Ångest  

Sjukhusmiljön är för de flesta föräldrar okänd och rädsla för det okända kan vara stor 

(Edwinson-Månsson, 2008). Föräldrars oro i samband med barns operation har också visat sig 

vara generellt hög (Andersson et al., 2012; Li & Lam, 2003; Ryder, 1991; Tait et al., 2001). Om 

föräldrarna är oroliga och rädda kan det påverka barnet (Edwinson-Månsson, 2008).  

Resultatet visar att föräldrarna upplever störst oro vid anestesiinduktionen när barnet förlorar 

medvetandet samt vid separationen när föräldrarna måste lämna operationssalen (Andersson et 

al., 2012; Messeri et al., 2004; Vessey et al., 1994). Nilsson & Larsson (2005) skriver att barn 

kan uppleva det mycket skrämmande att inte få vara nära sina föräldrar. Den rädslan och oron 

kan vara större än rädslan och oron för den undersökning eller operation som barnet ska 

genomgå. Resultatet påvisar att separationen upplevs skrämmande och ångestskapande även för 

föräldrarna. Anestesi är alltid förenat med vissa risker (Nilsson & Larsson, 2005). Föräldrarna 

känner oro och ångest för att det ska uppstå komplikationer i samband med sövningen 

(Andersson et al., 2012; Sobo, 2005).  
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Oron kan fylla en viss funktion då föräldrarna blir mer uppmärksamma på sitt barns behov. 

Överdriven oro och ångest kan dock göra att föräldern får sämre förutsättningar att hantera 

situationen (Vessey et al., 1994). Att få vara två föräldrar närvarande vid barnets 

anestesiinduktion påvekar inte barnets orosnivå men gör att föräldrarna känner mindre oro 

(Andersson et al., 2012; Kain et al., 2009). Möjligheten att dela upplevelsen och att stötta 

varandra upplevs positivt. 

 

Föräldrar skattar sin oro olika. Mammor skattar sin oro betydligt högre än pappor (Kain et al., 

2003; Messeri et al., 2004; Vessey et al., 1994). I studie av Mac Lauren och Kain (2008) 

framkom att mammor till barn som skulle genomgå mindre kirurgi till och med var mer oroliga 

än kvinnor som själva skulle opereras. Genomgående för alla studier i denna uppsats gäller att 

det var fler mammor än pappor som var närvarande vid sina barns sövning. Eftersom mammor 

uttrycker större oro kan det ha påverkat resultatet. Erfarenheter formar människans 

föreställningar och hur man förhåller sig till olika situationer. Det är inte alltid våra inre 

föreställningar är medvetna (Benzein et al., 2012b). Det kan finnas kulturella skillnader när det 

gäller hur, och i vilken utsträckning man uttrycker oro (Amanor-Boadu, 2002; Boonmak, 

Bonnmak, Pothiruk & Hoontanee, 2009). Det har också framkom att föräldrar som arbetar inom 

hälso- och sjukvård upplever större oro än genomsnittet (Vessey et al., 1994).  

 

7.2.2 Trygghet och Förtroende 

En grundförutsättning för trygghet, närhet och erfarenhetsutbyte är tillit . I samband med 

livsomvälvande händelser utmanas tilliten. Tillit kan beskrivas inom tre olika områden; tillit till 

sig själv, tillit till andra och tillit till system (SSF, 2010). I resultat framkommer att föräldrar 

upplever tröst och trygghet av att kunna ge sitt barn stöd både fysiskt och känslomässigt 

(Chapados et al., 2002). Tilliten och förtroendet till vårdpersonalen och sjukvårdssystemet kan 

stärkas genom att barnet blir bemött som en unik individ och att samma personal följer barnet 

genom den perioperativa processen (Andersson et al., 2012), vilket även bekräftas av 

Kristensson-Hallström (2000). Resultatet visar att föräldrar skattar vänlighet och professionalism 

högt (Andersson et al., 2012). En förutsättning för att ett förtroende mellan sjuksköterskan och 

familjen skapas är att sjuksköterskan visar respekt och är tillmötesgående (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012c). 
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 Som sjuksköterska kan det vara komplicerat att fokusera på både barn och föräldrar samtidigt. 

Att enbart fokusera  på barnet leder till att föräldrarna hamnar i bakgrunden (Benzein, et al., 

2012a). Föräldrar önskar att personal finns avsatt för att stötta dem i samband med 

anestesiinduktionen (Andersson et al., 2012).  

 

 
7.2.3 Delaktighet i barnets vård 

I dagens sjukvård är föräldrarna närvarande och deltar på olika sätt i sitt barns vård (Edwinson-

Månsson & Enskär, 2008). Föräldrarna uttrycker en klar vilja att vara delaktiga i sitt barns vård 

(Andersson et al., 2012; Messeri et al., 2004; Ryder, 1991; Tait et al., 2001; Chapados et al., 

2002). Ibland kan föräldrarna uppleva sin roll på sjukhus som oklar (Edwinson-Månsson & 

Enskär, 2008). Föräldrarna är beroende av att vårdpersonalen ser till att de känner sig välkomna. 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan i dialog med föräldrarna ge stöd och vägledning 

för att optimera föräldrarnas delaktighet i sitt barns vård. Trots det finns det hos föräldrarna en 

osäkerhet för att deras närvaro och deltagande i barnets vård i samband med sövningen ska 

ifrågasättas av personalen (Chapados et al., 2002). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman 

(2012c) är de flesta svenska sjuksköterskor positivt inställda till att familjen är delaktig i vården, 

även om skillnader kan ses mellan nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor. Det finns dock 

studier som bekräftar föräldrarnas osäkerhet, då vårdpersonalen inte alltid tycker att föräldrarnas 

närvaro är positiv. Personalen kan känna sig stressade med föräldrar på operationsalen samt 

tycka att det är jobbigt att ta hand om föräldrarna (MacLaren & Kain, 2010). Det kan också 

finnas en rädsla hos vårdpersonalen att oroliga föräldrar ska vara i vägen, svimma, bli hysteriska 

eller äventyra hygienen på operationssalen när de är med vid anestesiinduktionen (Brown, 2013).  

 

När vårdpersonalen ser sig själva och föräldrarna som expertis leder det till ett partnerskap och 

ett samarbete (Kristensson-Hallström, 2000; Benzein et al., 2012c).). Att se föräldrarna som 

jämnbördiga partners i vården kräver tid för eftertanke, men leder till att allas kompetens tas 

tillvara (Benzein et al., 2012a,c). Det är föräldrarna som känner sitt barn, förstår dess 

känslomässiga behov och som utgör sitt barns trygghet (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008). En 

av anledningarna som föräldrarna uppger till att de vill vara närvarande vid sitt barns sövning är 

just att de känner sitt barn bäst och vet hur barnet vanligtvis reagerar (Andersson et al., 2012; 

Chapados et al., 2002). 
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De flesta föräldrar är medvetna om hur viktiga de är för sitt barn i den stressande situationen som 

en undersökning eller operation kan vara. De skattar sin närvaro som positiv (Messeri et al., 

2004; Ryder, 1991). De flesta föräldrar känner att de är till hjälp för sitt barn och även för 

anestesiologen (Ryder, 1991).  

 
7.2.4 Förberedelser och Information 

Om informationen till föräldrarna är bristande kan det leda till osäkerhet (Broberg, 2009). Många 

föräldrar upplever att de får bristfällig information preoperativt (Andersson et al., 2012; 

Chapados et al., 2002; Ryder, 1991). I studie av Vessey et al, (1994) framkom att många 

föräldrar hade fastat tillsammans med sitt barn inför operation. Detta kan bli ett problem om 

operationen blir senarelagd och väntan blir lång. Resultatet påvisar att mer information kan 

behövas angående hur föräldrarna ska ta hand om sig själva för att kunna vara till hjälp för sitt 

barn. I vår yrkesfunktion som sjuksköterskor ska vi kunna informera och undervisa patienten och 

familjen, samt förvissa oss om att informationen har uppfattats (Socialstyrelsen, 2005). Inom 

sjukvården har det genom åren informerats om vad vårdpersonalen tror att föräldrarna vill veta; 

vad vårdpersonalen tycker är värdefull information. 

 

 Det är värdefullt att i större utsträckning lyssna till vad familjen har att säga, att erbjuda samtal i 

dialog för att på så sätt tillsammans komma fram till vilken information familjen vill ha (Benzein 

et al., 2012c; Kristensson-Hallström, 2000). För att föräldrarna ska kunna hantera sina och sitt 

barns känslor och reaktioner behöver de kunskap och vägledning, såsom information (Edwinson-

Månsson & Enskär, 2008; Hallström, 2003). Genom att få information kan det okända upplevas 

mindre farligt (Edwinson-Månsson, 2008). Andersson et al. (2012) konstaterar att just 

information, anses av föräldrarna, vara den viktigaste faktorn för att klara av situationen. 

Föräldrar som fick information en till tre dagar före operation uttryckte i större utsträckning att 

”de har rätt att veta” än de föräldrar som fick information först på operationsdagen (Kain et al, 

1997). Skriftlig information upplevdes vara till hjälp för att kunna förbereda sig hemma i lugn 

och ro, vilket även bekräftas av Astuto, Rosano, Rizzo, Disma, Raciti och Sciuto (2006). Hänsyn 

ska tas till när informationen ska ges, i vilken form den ges samt vilket innehåll den har 

(Socialstyrelsen, 2005).  
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Föräldrar är rädda att göra misstag på grund av bristande kunskap och på så sätt orsaka 

förseningar i barnets återhämtning. De vill ha information hur de kan förbereda sig och sitt barn 

inför operation (Chapados, 2002). Det är i mötet och dialogen med familjen som sjuksköterskan 

kan identifiera familjens informationsbehov och själv inhämta viktig information, genom att 

lyssna på familjens berättelse. Varje möte med familjen kan ses som en omvårdnadsåtgärd 

(Benzein et al., 2012c). Vi ska även uppmärksamma dem som inte direkt uttrycker ett 

informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 

 

8. Slutsats 
För att kunna förbättra omvårdnaden av hela familjen där ett barn blir sövt inför undersökning 

eller dagkirurgiskt ingrepp har vi genom en systematisk litteraturstudie beskrivit föräldrars 

erfarenheter. Det har framkommit att föräldrars oro i samband med barnets sövning är hög. 

Föräldrarna vill att personalen bjuder in dem att delta i vården. Många föräldrar upplever att de 

fått bristfällig preoperativ information och är därför rädda att göra misstag. Genom att få vara 

delaktiga i sitt barns perioperativa vård kan deras oro minskas. Det är i mötet och dialogen med 

familjen som sjuksköterskan kan identifiera familjens informationsbehov och själv inhämta 

viktig information, genom att lyssna på familjens berättelse. När föräldrarnas informationsbehov 

tillgodoses skapas förutsättningar för delaktighet i barnets vård vilket leder till minskad oro och 

ökad trygghet. Genom att föräldrarna ses som jämnbördiga partners i vården kan allas kompetens 

tas till vara. Som sjuksköterska kan det vara komplicerat att fokusera på både barn och föräldrar 

samtidigt. Att enbart fokusera på barnet leder till att föräldrarna hamnar i bakgrunden. Hos 

föräldrarna finns en önskan att personal finns avsatt för att stötta dem vid barnets sövning. 

Föräldrarna kan också få känslomässigt stöd av varandra om båda får vara närvarande. Vi har 

funnit få studier där föräldrarnas erfarenheter efterfrågas för föräldrarnas egen skull. Många 

studier är gjorda för att ta reda på hur man ska få barnen att bli lugna och samarbetsvilliga på ett 

bra sätt. Föräldrarna används ofta som ett redskap för att nå dessa mål. För att bättre kunna möta 

föräldrars förväntningar och behov skulle fler empiriska studier med kvalitativ ansats 

genomföras. Då vi funnit motstridiga resultat vad det gäller sambandet mellan föräldrars 

utbildningsnivå och oro samt deras inställning till sina rättigheter att få utförlig information vore 

det av intresse att studera detta vidare. 
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Det är också intressant att det i resultatet skiljer så mycket mellan mammors och pappors 

självskattning vad gäller oro. Kan det vara så att behovet av stöd skiljer sig mellan könen eller 

har mammorna lättare att uttrycka sin oro? Vi tror att en ökad förståelse kan nås genom att ta del 

av föräldrars erfarenheter och upplevelser.  

  



  

 

 22 

Referenslista 
De artiklar som används i resultatet är markerade med en * framför referensen. 

 

Amanor- Boadu, S.D. (2002). The effecy of parental presence at induction of anaesthesia on the 

behaviour of unsedated Nigerian children presenting for day-case anaesthesia. West African 

Journal of Medicine, 21(1), 28-30. 

 

*Andersson, L., Johansson, I., & Almerud Österberg, S. (2012). Parents`experiences of their 

child´s first anaesthetic in day surgery. British Journal of Nursing, 21(20), 1205-1210. 

 

Astuto, M., Rosano, G., Rizzo, N., Disma, N., Raciti, L., & Sciuto, O. (2006). Preoperative 

parental information and parents` presence at induction of anaesthesia. Minerva Anestesiologica, 

72(6), 461-465. 

 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. M. Granskär., B. Höglund-Nielsen (red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s 203-220). Lund: Studentlitteratur.  

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B.-I. (2012a). Varför ska familjen ses som en enhet. E. 

Benzein., M. Hagberg., & B-I. Saveman (red.),  Att möta familjer inom vård och omsorg. (s 23-

27). Lund: Studentlitteratur. 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012b). Teoretiska utgångspunkter för 

familjefokuserad omvårdnad. E. Benzein., M. Hagberg., & B-I. Saveman (red.), Att möta 

familjer inom vård och omsorg. (s 29-44). Lund: Studentlitteratur. 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012c). Relationen mellan familj och 

sjuksköterska- ett systemiskt förhållningssätt. E. Benzein., M. Hagberg., & B-I. Saveman (red.), 

Att möta familjer inom vård och omsorg. (s 47-57). Lund: Studentlitteratur. 

 

Boonmak, S., Boonmak, P., Pothiruk, K., & Hoontanee, N. (2009). Parents`satisfaction with 

pediatric ambulatory anesthesia in northeast of Thailand. Journal of The Medical Association of 

Thailand, 92(12), 1640-1644. 

 

Broberg, M. (2009). Bemötande och informationsbehov. I. Hallström., & T. Lindberg (red.), 

Pediatrisk omvårdnad. (s 93-96). Stockholm: Liber AB. 

 

Brown, T.C.K. (2013). The child in hospital - changes in the last 50 years. Pediatric Anesthesia, 

23, 565-566. 

 



  

 

 23 

*Chapados, C., Pineault, R., Tourigny, J., & Vandal, S. (2002). Perceptions of 

parents`participation in the care of their child undergoing day surgery: pilot study. Issues in 

comprehensive pediatric nursing, 25, 59-70. 

 

Edwinson- Månsson, M. (2008). Barn behöver veta. M. Edwinson- Månsson., & K. Enskär 

(red.), Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. (s. 49-61). Lund: Studentlitteratur. 

 

Edwinson- Månsson, M., & Enskär, K. (2008). Barn och familjer på sjukhus. M. Edwinson- 

Månsson., & K. Enskär (red.), Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. (s. 31-38). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Enskär, K., & Edwinson- Månsson, M. (2008). Barnsjukvårdens framväxt. M. Edwinson- 

Månsson,. & K. Enskär (red.), Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. (s. 23-30). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Fortier, M.A., Del Rosario, A.M., Martin, S.R., & Kain, Z.N. (2010). Perioperative anxiety in 

children. Pediatric Anesthesia, 20, 318-322.  

 

Friberg, F. (2012a). Tankeprocessen under examensarbetet. F. Friberg (red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 37-46). Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2012b). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. F. Friberg (red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten 

(s. 121-132). Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2012c). Att göra en litteraturöversikt. F. Friberg (red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-143). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hallström, I. (2003). Föräldrars behov i samband med ett barns sjukvård. K. Wesslèn- Lindahl 

(red.), Barn- och ungdomssjukvård (s.84-91). Stockholm. Liber AB. 

 

Johansson, L. (2007). Anhörig- omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Kain, Z.N., Wang, S-M., Caramico, L.A., Hofstadter, M., & Mayes, L.C. (1997). Parental 

desire for perioperative information and informed consent: a two-phase study. Anesthesia & 

Analgesia, 84, 299-306. 

 



  

 

 24 

*Kain, Z.N., Caldwell- Andrews, A.A., Mayes, L.C., Wang, S-M., Krivutza, D.M., & Lo Dolce, 

M.E. (2003). Parental presence during induction of anesthesia, physiological effects on parents. 

Anesthesiology, 98, 58-64. 

 

Kain, Z.N., Caldwell-Andrews, A.A., Mayes, L.C., Weinberg, M., Wang, S-M., MacLaren, J.E., 

& Blaunt, R.L. (2007). Family- centered preparation for surgery improves perioperative 

outcomes in children. Anesthesiology, 106, 65-74. 

 

*Kain, Z.N., Maclaren, J., Weinberg, M., Huszti, H., Anderson, C., & Mayes, L.C. ( 2009). How 

many parents should we let into the operating room? Pediatric Anesthesia, 19, 244-249. 

 

Kristensson-Hallström, I. (2000). Parental participation in pediatric surgical care. AORN journal, 

71(5), 1021-1029. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*Li, H.C.,& Lam, H.Y. (2003).Paediatric day surgery: impact on Hong Kong Chinese children 

and their parents. Journal of Clinical Nursing, 12, 882-887. 

 

MacLaren, J., & Kain, Z.N. (2008). A comparison of preoperative anxiety in female patients 

with mothers of children undergoing surgery. Aesthesia & Analgesia, 106(3), 810-813. 

 

MacLaren, J., & Kain, Z.N. (2010). Family-centered pediatric perioperative care. 

Anesthesiology, 112(3), 751-755. 

 

McCann, M.E., & Kain, Z.N. (2001). The management of perioperative anxiety in children: an 

update. Aesthesia & Analgesia, 93, 98-105. 

 

*Messeri, A., Caprilli, S., & Busoni, P. (2004). Anaesthesia induction in children: a 

psychological evaluation of the efficiency of parents` presence.  Pediatric Anesthesia, 14, 551-

556. 

 

Naalsund, U., & Steen-Hansen, E. (2013). Dagkirurgiska patienter. I L. Hovind (red.), 

Anestesiologisk omvårdnad (s. 465-478). Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, K., & E. Larsson, L. (2005). Anestesi till barn. M. Halldin., & S. Lindahl (red.), 

Anestesi (s. 451-476). Stockholm: Liber AB. 

 



  

 

 25 

*Ryder, I.G. ( 1991). Parents in the anaesthetic room, a questionnaire survey of 

parents`reactions. Anaesthesia, 46, 977-979. 

 

*Sobo, E.J. (2005). Parents`perceptions of pediatric day surgery risks: unforeseeable 

complications, or avoidable mistakes? Social Science & Medicine, 60, 2341-2350. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF). 

 

*Tait, A.R., Voepel- Lewis, T., Munro, H.M., & Malviya, S. ( 2001). Parents`preferences for 

participation in decisions made regarding their child´s anaesthetic care. Paediatric Anaesthesia, 

11, 283-290. 

 

Tveiten, S. (2000). Omvårdnad i barnsjukvården. Lund. Studentlitteratur. 

 

Valeberg, B. (2013). Patienter i generell anestesi. I L: Hovind (red.), Anestesiologisk omvårdnad 

(s. 339-345). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Vessey, J.A., Bogetz, M.S., Caserza, C.L., Liu, K.R., & Cassidy, M.D. (1994). Parental upset 

associated with participation in induction of anaesthesia in children. Canadian Journal of 

Anaesthesia, 41(4), 276-280. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ygge, B.-M. (2009). Att vårdas på sjukhus. I. Hallström & T. Lindberg (red.), Pediatrisk 

omvårdnad ( s. 101-105). Stockholm. Liber AB. 

 

Östlundh, L.(2012). Informationssökning. F. Friberg (red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (s. 57-79). Lund: Studentlitteratur



  

 

 1 

Bilaga 1 

Söktabell CINAHL 

Avgränsningar: Peer rewieved, English, human, 1990/01/01-2014/10/01 

suggest subject terms 

Sökord Träffar Lästa abstract Lästa artiklar Granskade 

artiklar 

Använda 

artiklar 

parents, 

(explode) 

20741     

anesthesia, 

(explode) 

4388     

ambulatory 

surgery 

1216     

parents, 

(explode) 

AND 
anesthesia, 

(explode) 

44 8 4 2 2 

Artikel nr. 1 

och 2 

 

parents, 

(explode) 

AND 
amulatory 

surgery 

40 10 7 4 3 

Artikel nr. 1, 

3 och 4 

parents, 

(explode) 

AND 
anesthesia, 

(explode) 

AND 
ambulatory 

surgery 

4 1 1 1 1 

Artikel nr. 1 

 

  



  

 

 2 

Söktabell PubMed 

Avgränsningar: English, human, 1990/01/01-2014/10/01 

Sökord Träffar Lästa abstract Lästa artiklar Granskade 

artiklar 

Använda 

artiklar 

parents 

(MeSH) 

53260     

anesthesia 

(MeSH) 

56504     

ambulatory 

surgery 

(MeSH) blir 

till 

ambulatory 

surgical 

procedures 

(MeSH) 

6477     

parents 

(MeSH) 

AND 
anesthesia 

(MeSH) 

289 50 22 9 8 

Artikel nr. 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

och 10 

parents 

(MeSH) 

AND 
ambulatory 

surgical 

procedures 

(MeSH) 

117 24 13 4 4 

Artikel nr 

1,3,4 och 11 

parents 

(MeSH) 

AND 
anesthesia 

(MeSH) 

AND 
ambulatory 

surgical 

procedures 

(MeSH) 

31 6 2 1 1 

Artikel nr 4 



  

 

 3 

Söktabell PsycINFO 

Avgränsningar: English, human, 1990/01/01- 2014/10/01 

 

Sökord Träffar Abstract Lästa artiklar Granskade 

artiklar 

Använda 

artiklar 

parents 82649     

anesthesia 3042     

ambulatory 

surgery 

149     

parents 

AND 
anesthesia 

68 5 3 0 0 

parents  

AND 
ambulatory 

surgery 

12 2 1 0 0 

parents 

AND 
anesthesia 

AND 
ambulatory 

surgery 

1 1 0 0 0 

 



  

 

1 
 

Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativmetod 

Svar JA ger 1 poäng, svar NEJ eller VET EJ ger 0 poäng. 

Vid sammanfattande bedömning av kvalité krävs för: 

Hög 11-14 

Medel 7-10 

Låg 1-6 

      

Finns det ett tydligt syfte?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är kontexten presenterad?  ⦽Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Finns etiskt resonemang?  ⦽Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är urval relevant?  ⦽Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är urval strategiskt?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är metod för urvalsförfarandet  

tydligt beskrivet?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är metod för datainsamling 

tydligt beskriven?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är metod för analys tydligt 

beskriven?   ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är resultatet logiskt, begripligt? ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Råder datamättnad? (om tillämpligt) ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Råder analysmättnad?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Redovisas resultatet klart och 

tydligt?   ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Genereras teori?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 



 

 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativmetod, RCT 

Svar JA ger 1 poäng, svar NEJ eller VET EJ ger 0 poäng. 

Vid sammanfattande bedömning av kvalité krävs för: 

Hög 13-16 

Medel 8-12 

Låg  1-7 

 

Finns adekvat inkludering/ 

exklusion?   ⦽ Ja ⦽Nej  

   

Är urvalsförfarandet beskrivet? ⦽ Ja ⦽Nej  

Är urvalet representativt?  ⦽ Ja ⦽Nej  

Är randomiseringsförfarandet 

beskrivet?   ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Blindning av patienter?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Blindning av vårdare?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Blindning av forskare?  ⦽ Ja ⦽Nej ⦽Vet ej 

Är bortfallsanalysen beskriven? ⦽ Ja ⦽Nej 

Är bortfallsstorleken beskriven? ⦽ Ja ⦽Nej 

Används adekvat statistisk metod? ⦽ Ja ⦽Nej 

Förs etiskt resonemang?  ⦽ Ja ⦽Nej 

Är instrumenten valida?  ⦽ Ja ⦽Nej 

Är instrumenten reliabla?  ⦽ Ja ⦽Nej 

Är resultatet generaliserbart? ⦽ Ja ⦽Nej 
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Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativmetod, CCT 

Svar JA ger 1 poäng, svar NEJ eller VET EJ ger 0 poäng.Vid sammanfattande 

bedömning av kvalité krävs för: 

Hög 8-10 

Medel  5-7 

Låg  1-4 

 

Finns adekvat inkludering/ 

exklusion?   ⦽ Ja ⦽Nej  

   

Är urvalsförfarandet beskrivet? ⦽ Ja ⦽Nej  

Är urvalet representativt?  ⦽ Ja ⦽Nej 

Är bortfallsanalysen beskriven? ⦽ Ja ⦽Nej 

Är bortfallsstorleken beskriven? ⦽ Ja ⦽Nej 

Används adekvat statistisk metod? ⦽ Ja ⦽Nej 

Förs etiskt resonemang?  ⦽ Ja ⦽Nej 

Är instrumenten valida?  ⦽ Ja ⦽Nej 

Är instrumenten reliabla?  ⦽ Ja ⦽Nej 

Är resultatet generaliserbart? ⦽ Ja ⦽Nej 
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Bilaga 3  

Artikelmatris 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

Land 

Årtal 

Syfte Urval/ Metod  Resultat Kvalitet 

1. Paediatric day surgery: 

Impact on Hong Kong 

Chinese children and their 

parents 

 

Li,H.C.,& Lam, H.Y. 

 

Journal of Clinical Nursing 

 

Hong Kong, Kina 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka effekten av 

föräldrars och barns 

orosnivå i samband med 

pediatrisk dagkirurgi och 

att ta reda på om barns 

preopertiva oro påverkar 

deras samarbetsförmåga 

vid anestesi induktion och i 

det postoperativa förloppet. 

Kvantitativ. 

 

Bekvämlighets 

urval. 

 

112 barn i åldern 7-12 år 

och deras föräldrar. 

 

Föräldrar och barns “ state 

anxiety” skattades vid 

ankomst till dagkirurgisk 

enhet samt 4 timmar efter 

operationen. 

 

I samband med anestesi 

induktionen skattades även 

barnens samarbets 

förmåga. 

Generellt var föräldrars och 

barns preoperativa orosnivå 

ganska hög. 

 

Föräldrar och barn känner 

större oro preoperativt än 

postoperativt. 

 

Barn som är mycket 

oroliga preoperativt 

samarbetar sämre under 

induktion samt genom det 

postoperativa förloppet. 

 

Föräldrars och barns oro 

hänger ihop. 

 

. 

 

Medel 
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2. Parental presece during 

induction of anesthesia, 

physiological effects on 

parents 

 

Kain, Z.N., Caldwell- 

Andrews, A.A, Mayes, 

L.C., Wang S-H., Krivutza, 

D.M., & Lo Dolce, M.E. 

 

Anesthesiology 

 

USA, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att fastställa huruvida 

föräldranärvaro under 

anestesi induktion är 

associerat med fysiska och 

beteende yttringar av stress 

hos föräldrarna. 

Kvantitativ, RCT studie. 

 

80 föräldrar och barn 

indelade i 3 grupper. 

 

1. Föräldrar närvarande vid 

anestesi induktion. 

 

2. Föräldrar ej närvarande 

vid anestesiinduktion. 

 

3. Barnen fick 

premedicinering samt att 

föräldrarna närvarade vid 

anestesi induktion. 

 

Statistiska analyser. 

Föräldrar som var 

närvarande under anestesi 

induktion upvisade ökad 

hjärt frekvens.Självskattad 

oro/ ångest hos dessa 

föräldrar skiljde sig dock 

inte från föräldrarna som 

inte var närvarande vid 

anestesi induktion. 

 

Vid analys av Föräldrarnas 

EKG sågs inga signifikanta 

rytmrubbningar och/ eller 

ST förändringar. 

 

 

Medel 
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3.Parents´ 

perceptions of pediatric day 

surgery risks: 

unforeseeable 

complicatons, or avoidable 

mistakes? 

 

Sobo, E.J. 

 

Social Science & Medicine 

 

USA, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ta reda på om föräldrar 

har speciella/ specifika 

saker de oroar sig för ur 

säkerhetsynpunkt när deras 

barn genomgår 

dagkirurgiskt ingrepp och 

finns det kulturella aspekter 

som kan påverka. 

Kvalitativ, innehållsanalys 

 

Kombination av 

bekvämlighets och 

kvoturval. 

 

35 Föräldrar vars barn 

genomgått dagkirurgiskt 

ingrepp utan 

komplikationer. 

 

Postoperativa snabb 

intervjuer/ “fem minuters 

metoden”. 

 

. 

Farhågor och risker som 

framkom var: 

Oro för barnets emotionella 

välmående och om de 

skulle samarbeta. 

 

Hjälplöshet att kunna 

kontrollera sitt barns 

säkerhet då man inte hela 

tiden är närvarande. 

 

Risker med anestesin. 

 

Medfödda risker som 

barnet har ex allergi, fysisk 

omognad. 

 

Komplikationer under 

operation ex blödning, 

operation av fel kroppsdel. 

 

Postoperativa 

komplikationer ex smärta, 

blödning. 

 

Utskrivning/ hemgång från 

sjukhuset ex att  

instruktioner inte blivit rätt. 

 

Hög 
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4. Parents` 

experiences of their child`s 

first anaesthetic in day 

surgery 

 

Andersson,L., Johansson, 

I.,& Almerud- Österberg, 

S. 

 

British Journal of Nursing 

 

Sverige, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att illustrera hur det är att 

vara förälder/ känslan att 

vara förälder när ens barn 

sövs för första gången inför 

dagkirurgiskt ingrepp. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk. 

 

Datainsamling har skett 

genom intervjuer där 

föräldrarna valde tid och 

plats. 

 

6 föräldrar vars barn blivit 

sövda för första gången. 

 

 

Efter analys framkom 5 

teman. 

 

Ambivalens mellan oro/ 

lättnad.  

 

Känsla av att tappa 

kontrollen. 

 

Behov av att vara 

förberedd. 

 

Att få vara/ ha förmågan att 

vara närvarande. 

 

Behov av emotionellt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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5. How many parents 

should we let into the 

operating room? 

 

 

Kain, Z.N., Maclaren, J., 

Weinberg, M., Huszti, H., 

Anderson, C., & Mayes, L. 

 

Paediatric Anaesthesia 

 

USA, Kalifornien 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att jämföra oron hos barn 

och föräldrar om en eller 

två föräldrar är närvarande 

vid anestesi-induktionen. 

Kvantitativ, RCT-studie. 

 

58 barn, 49 pappor och 9 

andra anhöriga. 

 

Barn och föräldrar 

randomiserades till en av 

två grupper. En grupp där 

en förälder följde barnet in 

på operationssalen och en 

grupp där båda föräldrar 

fick följa med.  

 

Barnens oro och grad av 

samarbete mättes. 

Föräldrarna fick skatta sin 

oro preoperativt och direkt 

efter induktionen. 

 

Barnens oro eller grad av 

samarbete skilde sig inte åt 

mellan de båda grupperna.  

 

Däremot visade föräldrar i 

en-förälder gruppen 

signifikant högre grad av 

oro. 

Hög 
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6. Anaesthesia induction in 

children: a psychological 

evaluation of the efficiency 

of parents`presence 

 

Messeri, A., Caprilli, S., & 

Busoni, P. 

 

Paediatric Anaesthesia 

 

Italien, 2004 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka om 

premedicinering minskar 

stress hos barnet inför 

induktionen i kombination 

med närvarande förälder.  

Kvantitativ,ej 

randomiserad. 

 

39 barn och deras föräldrar. 

 

Familjen fick välja vilken 

förälder som skulle vara 

närvarande.  

 

29 barn fick Midazolam, 10 

barn fick ingen pre 

medicinering. 

 

Oro mättes hos barnen 

preoperativt och vid 

induktionen. Barnets 

samarbete vid induktionen 

skattades. 

 

Föräldrarna fick svara på 

frågeformuleär preoperativt 

och dagen efter 

operationen. Även barnen 

fick svara på ett 

frågeformulär dagen efter 

operationen.  

Det var ingen skillnad på 

stress hos barnen om de fått 

premedicinering eller ej.  

 

Barn som hade mamma 

med sig uppvisade 

signifikant mindre stress. 

 

Mammor var mer oroliga 

än pappor.  

 

Föräldrar som var mycket 

oroliga överförde sin stress 

till barnet. 

 

De flesta föräldrar kunde 

kontrollera sin oro så att 

den inte överfördes på 

barnet. 

 

Nästan alla föräldrar 

upplevde att de var till 

nytta och kunde hjälpa sitt 

barn. 

 

Ögonblicket då barnet 

förlorar medvetandet 

upplevs som det mest 

stressande för föräldrarna. 

Medel 
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7. Parents` 

preferences for 

participation in decisions 

made regarding their 

child``s anaesthetic care 

 

Tait, A.R., Voepel-Lewis, 

T., Munro,H.M., & 

Malviya, S. 

 

Paediatric Anaesthesia 

 

USA, Michigan 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka i vilken 

utsträckning föräldrar vill 

delta i beslut angående 

barnens vård och ta reda på 

om föräldrarna är mer 

nöjda om de får vara med 

och fatta fler beslut. 

Kvantitativ, ej 

randomiserad. 

 

308 föräldrar till barn som 

skulle genomgå anestesi. 

 

Föräldrarna fick svara på 

ett frågeformulär angående 

hur aktiva beslutsfattare de 

ville vara angående barnets 

vård. 

 

Dagen efter operation fick 

de svara på frågor i en 

telefonintervju om hur 

nöjda de var med barnets 

vård.  

Föräldrar vill ha ett delat 

beslutsfattande med 

anestesiologen. 

 

Yngre och högutbildade 

föräldrar var mer aktiva 

beslutsfattare. 

 

Föräldrar som ville vara 

aktiva beslutsfattare och 

inte upplevde att de fått 

vara det var mindre nöjda. 

 

 Områden som föräldrarna 

uppgav att de ville vara 

mer delaktiga 

beslutsmässigt i var post 

operativ smärtlindring, 

anti-illamåendebehandling, 

behov av premedicinering 

och när barnet var 

utskrivningsklart. 

 

Hög 
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8. Parental desire for 

perioperative information 

and informed consent: A 

two-phase study 

 

Kain, Z.N., Wang, S.H., 

Caramico, L.A., Hostadter, 

M., & Mayes, L.C. 

 

 

Anesthesia & Analgesia 

 

USA, Connecticut, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fas 1 att ta reda på vilken 

information föräldrarna vill 

ha av anestesiologen inför 

sitt barns sövning. 

 

Fas 2 att ta reda på om 

detaljerad information 

angående riskerna vid 

sövning ökar föräldrarnas 

oro. 

Kvantitativ, RCT-studie 

  

Fas 1: 334 föräldrar fick 

svara på ett frågeformulär 

med 14 påståenden med 

specifika detaljer om 

barnets sövning. Valbara 

svar var: “Föredrar att inte 

veta”, “Vill gärna veta” och 

“Har rätt att få veta”. 

 

Fas 2: 47 föräldrar följde 

med till denna fas. Dessa 

randomiserades till att få 

antingen rutinmässig 

information eller detaljerad 

information om riskerna. 

 

Deras oro skattades före 

och efter operationen.  

 

 

 

 

 

 

 

Fas 1: En övervägande 

majoritet svarade “Vill 

gärna veta” eller “Har rätt 

att få veta” på alla 14 

påståenden. 

 

De flesta föräldrar vill veta 

“Alla tänkbara 

komplikationer” och inte 

bara “Vanliga 

komplikationer” eller 

“Farliga komplikationer”. 

 

Högutbildade föräldrar 

svarade oftare “Har rätt att 

få veta”. 

 

Fas 2: Detaljerad 

information om risker kring 

anestesi ledde inte till ökad 

oro hos föräldrarna. Man 

såg ingen skillnad mellan 

grupperna. 

Hög 
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9. Parental upset associated 

with participation in 

induction of anaesthesia in 

children 

 

Vessey, J.A., Bogetz, M.S., 

Caserza, C.L., Liu, K.A., & 

Cassidy, M.D. 

 

Canadian Journal of 

Anaesthesia 

 

USA, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att utvärdera 

omfattningen av föräldrars 

upprördhet i samband med 

deltagandet i induktion av 

anestesi hos sitt barn. 

Kvantitativ &kvalitativ 

 

Föräldrar till 103 barn, 101 

mammor och 43 pappor.  

 

Alla föräldrar var 

läskunniga på engelska.  

 

Föräldrarna fyllde i ett 

formulär både innan och 

efter induktion. 

 

Svaren analyserades med 

hjälp av beskrivande 

statistik ochinnehålls 

analys för att identifiera 

gemensamma teman..  

 

Föräldrar och barn 

utbildades om anestesi och 

kirurgi för att de skulle 

vara väl förberedda. 

 

 

 

 

 

 

Det som gjorde föräldrarna 

mest upprörda var  

 

1.Separationen från barnet 

efter induktion. 

 

2.Se och känna sitt barn bli 

slappt vid induktionen. 

 

3.Se barnets stress inför 

induktionen. 

 

Mammorna var mer 

upprörda än papporna. 

. 

Hög 
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10. Parents in the 

anaesthetic room: A 

questionnaire survy of 

parents´reactions 

 

Ryder, I.G. 

 

Anasthesia 

 

England, 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att ta reda på 

föräldrarnas reaktioner 

efter att de varit med under 

anestesiinduktionen. 

Kvantitativ 

 

139 föräldrar som just hade 

varit med sitt barn under 

induktion ombads fylla i ett 

frågeformulär. De ombads 

gradera sina känslor i 

anestesi rummet och för att 

avgöra om deras närvaro 

hade varit till nytta. De fick 

också beskriva eventuella 

problem och om tillräckligt 

med information hade 

givits till dem preoperativt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta föräldrarna 

betraktar sin närvaro under 

sitt barns induktion som 

hjälp för barnet och 

anestesiologen. 

 

Även de föräldrar som var 

mycket oroliga upplevde 

att de var till hjälp för sitt 

barn. 

  

 

Hög 
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11. Perceptions of parents` 

participation in the care of 

their child undergoing day 

surgery: pilot- study 

 

Chapados, C., Pineault, R., 

Tourigny, J., & Vandal, S. 

 

Issues in Comprehensive 

Pediatric nursing 

 

Canada, 2002 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva 

föräldrars uppfattning 

angående sin delaktighet i 

vården av sina barn vid 

dagkirurgi.  

Kvalitativ och 

Kvantitativ  

 

Intervju studie som bestod 

av 5 frågor. 

 

Telefon intervju. 

Fördelar för föräldrarna att 

vara delaktiga i vården: 

 

Tröstande för föräldrar och 

barn. 

 

Hinder för föräldrarna att 

vara delaktiga i vården: 

 

Oförmåga att påverka. 

 

Överväldigande känslor. 

 

Okunskap och bristande 

möjlighet att hjälpa barnet. 

 

Rädsla att vårdpersonalen 

ska ifrågasätta deras 

delaktighet. 

 

Information är den 

viktigaste faktorn som 

föräldrar uppger skulle vara 

till hjälp för delaktighet i 

barnets vård. 

 

 

 

Hög 

 


