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Sammanfattning  
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva barnets emotionella 

omvårdnadsbehov i den förberedande fasen inför operation. Vidare var syftet att beskriva 

sjuksköterskans metoder vid förberedelse av barnet för att skapa trygghet. 

Artikelsökningarna genomfördes på databaserna Elin@dalarna och Cinahl med sökorden 

operation, preoperative, children, preparation, information, nursing, care och nurse. Sökorden 

fanns i artiklarnas abstract. Artiklarna var vetenskapliga, skrivna på engelska och publicerade 

år 1997 till 2007. Endast primärartiklar söktes och deras relevans bedömdes efter titel och 

abstract. I resultatet återfanns 20 artiklar som kunde besvara syftet och frågeställningarna i 

studien.  

Studien visade att i den förberedande omvårdnaden behövde barnet känna trygghet och tillit 

till sjuksköterskan. Barnet förväntade sig ärlighet och behövde förklaringar. Sjuksköterskan 

skulle bygga förtroende hos barnet. Det fanns många olika metoder för sjuksköterskan att 

förbereda barn inför operation. Dessa kunde vara att barnet fick komma på studiebesök för att 

se avdelningen och träffa sjuksköterskor, anestesi personal och läkare. Barnet fick information 

via broschyrer, böcker eller videofilmer angående preoperativa förberedelser. Operationer på 

vuxenavdelningar krävde att de förberedande metoder som fanns tillgängliga kombinerades 

för att ett bra resultat skulle uppnås. Förberedelserna och informationen anpassades till barnet. 

Sjuksköterskan kunde med fördel involvera föräldrarna i omvårdnaden av barnet. Föräldrarna 

kunde ge information om barnet och minska barnets oro.  

 

 

 

Nyckelord: barn, preoperativ, förberedelse, sjuksköterska, omvårdnad. 
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Introduktion 
Ordet kirurgi kommer ursprungligen från det grekiska ordet cheri och ergon som betyder 

hand respektive verk. Kirurgins historia inleddes flera tusen år före Kristus. Då innebar den 

behandling av sår, öppna bölder och att fixera frakturer. Kirurgin utvecklades under mitten av 

1800-talet då anestesin (bedövning eller sövning av patienten) och antiseptikan 

(bakteriedödande medel) fick sitt genombrott. Detta ledde till att kirurgerna kunde behandla 

de inre organens sjukdomar. Bukoperationer började utföras under andra delen av 1800-talet 

(Järhult & Offenbartl, 2003). Barnkirurgi i en mer specialiserad form utvecklades i Sverige i 

början av 1900-talet. Barnklinikerna finns vid universitetssjukhusen i Göteborg, Stockholm, 

Uppsala och Lund. Barnkirurgi utförs ändå vid allmänna kliniker på mindre sjukhus i landet, 

så som kirurgi, ortopedi, neurokirurgi, toraxkirurgi, plastkirurgi, öron och ögon avdelningar 

(Olsen & Grotte, 1993).  

 

Den preoperativa fasen är den tid som förflyter från den tidpunkt då beslut om ett kirurgiskt 

ingrepp tas, tills dess att barnet befinner sig på operationsbordet. Den preoperativa fasen kan 

vara allt från några minuter till flera månader (Almås, 2002). Akuta operationer genomförs 

snarast medan elektiva operationer planeras i förväg. De polikliniska operationerna innebär att 

barnet kommer från hemmet till avdelningen och sedan går hem samma dag. Om operationen 

benämns som inneliggande är barnet inskrivet på avdelningen eller kommer till avdelningen 

dagen före ingreppet. De stannar då även på avdelningen efter operationen för vård, 

observation och mobilisering (Järhult & Offenbartl, 2003). 

 

Praktiska förberedelser  

Innan operationen ska barnet vara fastande för att inget maginnehåll ska kunna aspireras ner i 

lungorna. Hygienen är en viktig del av förberedelserna inför operationen för att minska 

infektionsrisken. Huden rengörs därför med bakteriedödande medel och sängen renbäddas. 

Barnet får perifer venkateter, där ges läkemedel och på grund av fastan även den 

vätsketillförsel som är nödvändig. Barnet ska tömma urinblåsan innan operationen så att den 

inte blir överfull innan operationen avslutas. Vid långvariga och stora operationer behöver 

barnet en urinvägskateter för att avlasta urinblåsan och för att kontroll av urinmängden samt 

njurarnas funktion ska kunna ske (Järhult & Offenbartl, 2003; Almås, 2002). 
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Barn  

Den vanligaste anledningen till att barn 4-15 år söker kirurgisk sjukvård är akuta buk- och 

genitala smärtor samt ortopediska skador. Sjukdomsfallen beror främst på akut appendicit 

(blindtarmsinflammation), testistorsion och torsion av Morgagnis hydatid (testikeln rotation) 

medan de ortopediska skadorna främst är handleds- och lårbensfrakturer (brott på skelettdel). 

Alla dessa tillstånd måste behandlas med ett kirurgiskt ingrepp (Järhult & Offenbartl, 2003). 

 

Barn 4-6 år klarar av mycket på egen hand men har stort behov av föräldrarnas praktiska hjälp 

samt deras stöd och trygghet. Deras personliga integritet och kroppsintegritet är viktig, så när 

en okänd gör intrång skapar detta oro hos barnet. Barnen är medvetna och förstår innebörden 

av smärta samt förändringar. De kan uppleva undersökningar och behandlingar som straff för 

tidigare dumheter de gjort och kan lätt dra sig undan och kan börja fantisera inför nya 

händelser som de upplever hotfulla. Barn mellan 7-12 år har stor kroppsintegritet och känner 

oro över inkräktningen i samband med sjukdom. De förstår förklaringar och ställer höga krav 

på sig själva att klara av att samarbeta. Föräldrarna är en viktig trygghet, men barnen kan även 

känna trygghet i sällskap med kompisar eller favorit personal på avdelningen. Barn som är 13-

15 år oroar sig över att förlora kontrollen över sig själva. Rädslor över att deras utseende ska 

förändras eller att de uppför sig fel kan träda fram. De äldre barnen är mer självständiga, de 

söker och hittar trygghet i sina kompisar. Vid denna fas i livet står barnet inför att fortsätta 

vara barn eller att bli vuxen (E:son Månsson & Enskär, 2000). 

 

Inom Hälso- och sjukvården betraktas personer under 15 år som barn (Järhult & Offenbartl, 

2003). Inläggningen på sjukhus för barn medför en ny upplevelse och kan orsaka en rad olika 

känslor som kan vara svåra att hantera och förorsaka rädslor och smärtsamma minnen (E:son 

Månsson & Enskär, 2000). I en studie av Li & Lam (2003) visade sig den preoperativa oron 

hos barn och deras föräldrar vara hög inför ett kirurgiskt ingrepp. Sjukhusvistelsen bör för 

barn bli något positivt att minnas (E:son Månsson & Enskär, 2000). 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilde människans värdighet” sid 121 (Wilow, 2004). I 

denna lag uppges även olika krav som hälso- och sjukvården ska uppfylla bland annat att 

vården ska ”vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen” sid 121 (Wilow, 2004). Vidare säger lagen att ”patienten skall ges individuellt 
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anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och 

behandling som finns” sid 121 (Wilow, 2004). 

 

Barn kan ibland vara svåra att hantera i nya situationer, vilket leder till att sjuksköterskan kan 

ställas inför svåra prövningar (Jahren Kristoffersen, 1998). I dessa situationer kan barnet 

påverkas på olika sätt och ändra beteende (Järhult & Offenbartl, 2003).  Barn behöver i 

allmänhet mycket hjälp för att öppna sig och ta emot den hjälp som erbjuds. De behöver bli 

förberedda på sjukhusvistelsen och behandlingens innebörd. Föräldrarnas inställning kan 

överföras till barnet (Jahren Kristoffersen, 1998). I en studie av Kain, Mayes, Weisman, & 

Hofsatdter (2000) ökade barnets oro efter att den förberedande fasen avslutades, tills dess de 

befanns sig i operationssalen. Även föräldrarnas oro ökade efter den förberedande fasen fram 

till separationen före ingreppet.  

 

Kommunikationen är central vid första kontakten och förberedelsen av barnet. Det är också 

kommunikationen som är den största skillnaden i sjuksköterskans kontakt med barn 

respektive vuxna patienter. Barn kan vara inåtvända och svåra att nå eller oerhört öppna och 

uppriktiga. Barnets första möte med vården har stor betydelse inför den fortsatta vårdtiden 

och bör därför upplevas som positivt (Jahren Kristoffersen, 1998). 

 

Att förbereda barnet inför vad som ska hända under operationen är en viktig del av 

omvårdnaden (E:son Månsson & Enskär, 2000). Även föräldrarna behöver ta del av 

förberedelserna som barnet får och kan dessutom behöva ytterligare information (Jahren 

Kristoffersen, 1998). I en studie av Li & Lam (2003) framkom det att barn ofta behövde 

anpassad hjälp för att klara av att samarbeta och ta emot information vid förberedelsen inför 

en operation. Att arbeta med barn innebär att genom olika metoder ge dem möjlighet att ta 

emot information och förstå innebörden av vad som sägs (Jahren Kristoffersen, 1998). När 

barnet fått information är det viktigt att sjuksköterskan försäkrar sig om att barnet förstår 

(E:son Månsson & Enskär, 2000). Den ansvariga sjuksköterskan bör skapa sig en helhetsbild 

av barnets planerade behandling för att kunna hjälpa barnet under den preoperativa fasen. 

Under sjukhusvistelsen har sjuksköterskan en viktig funktion som barnets ledsagare. 

Sjuksköterskan ska finnas till hands före och efter behandlingar för att hjälpa och förebygga 

problem vid framtida sjukhusvistelser (Jahren Kristoffersen, 1998). 
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Problemformulering 

Sjuksköterskeutbildningen utbildar allmänsjuksköterskor som får en bred utbildning vilken 

täcker många omvårdnadsområden (E:son Månsson & Enskär, 2000).  Enligt Socialstyrelsen, 

(2001) innehåller grundutbildningen oftast 2 poäng pediatrisk vård, trots att ca 25 % av alla 

barn vårdads på vuxenavdelningar. Allmänsjuksköterskan kommer därmed i kontakt med 

omvårdnaden av barn (E:son Månsson & Enskär, 2000; Socialstyrelsen, 2001). 

 

Sveriges regering uppmärksammade 1999 FN:s konvention om barns rättigheter i Sverige. I 

och med denna framkom att barnkompetensen hos personal inom Hälso- och sjukvården var 

otillräcklig. De menar att denna kompetens måste finnas hos all personal som möter barn i 

hälso- och sjukvården.  För att kunna förverkliga konventionen gav regeringen socialstyrelsen 

i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, som skulle undersöka och komma med förslag till 

åtgärder som kunde öka personalens kompetens. Exempel på åtgärder som föreslogs var att 

skapa fler fortbildningar inom den pediatrik vården, med tydligare krav på kunskap och 

färdigheter. Även ökat samarbete mellan sjukvården och kommun, socialtjänst, förskola samt 

skola förespråkades. Det ansågs viktigt att utöka personalens kunskap om bemötande av barn 

och föräldrar (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Många barn vårdas på vuxenavdelningar och därför vill vi beskriva hur allmänsjuksköterskan 

kan göra för att emotionellt förbereda barn inför operation på ett bra sätt, där barnets behov 

står i centrum. 

                  

Definitioner 

Barn: I denna studie innefattas åldersgruppen 4-15 år. 

Multidisciplinärt arbete: Avser i denna studie samarbete över yrkesgränserna. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva barnets emotionella omvårdnadsbehov i den 

förberedande fasen inför operation. Vidare var syftet att beskriva sjuksköterskans metoder vid 

förberedelse av barnet för att skapa trygghet inför operation.  

 

Frågeställningar 

1. Vilket emotionellt omvårdnadsbehov har barnet i den förberedande fasen? 

2. Vilka metoder kan sjuksköterskan använda sig av för att förbereda barnet? 
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Metod 

 
Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur  

Artiklarna till denna studie söktes i databaserna Elin@dalarna och Cinahl. Huvudsökorden 

som användes var operation, preoperative och children dessa kombinerades tillsammans 

med AND, sedan kompletterades dessa med orden preparation, information, nursing, care 

och nurse.  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga, skrivna på engelska och 

publicerade mellan år 1997 och 2007. Sökorden skulle finnas med i artikelns abstract och 

artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext utan avgift. 

Till exklusionskriterierna hörde att artiklarna inte skulle vara litteraturreview utan i möjligaste 

mån primärartiklar. 

Artiklarnas relevans bedömdes efter artiklarnas titel och abstract. De artiklar som användes i 

resultatet valdes ut efter huruvida innehållet kunde besvara syftet och frågeställningarna i 

studien. Dessa artiklar skrevs därefter ut i fulltext. Resultatet av artikelsökningen redovisas i 

Tabell 1. sökningen är gjort 07-10-17 kl 10:19. 

 

Tabell 1. Sammanställning av databaser, sökord, antal artikel träffar och utvalda artiklar 

som ligger till grund för studien (n = 20).   

Databas Sökord Antal träffar 
n = 4932 

Artikel urval  
n = 43 

Refererade artiklar 
n =20 

Elin@Dalarna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operation AND 
children 
+ preparation 
+ information 
+ nursing 
+ care 
+ nurse 
 
Preoperative 
AND children 
+ preparation 
+ information 
+ nursing 
+ care 
+ nurse 

2092 
 
21 
161 
24 
225 
12 
 
1271 
 
46 
100 
35 
147 
9 

0 
 
4 
3 
1 
1 
2 
 
0 
 
6 
5 
1 
4 
0 

0 
 
2 
2 
1 
0 
1 
 
0 
 
4 
0 
1 
3 
0 
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Databas Sökord Antal träffar 
 

Artikel urval  
 

Refererade artiklar 

Cinahl Operation AND 
 children 
+ preparation 
+ information 
+ nursing 
+ care 
+ nurse 
 
Preoperative 
AND children 
+ preparation 
+ information 
+ nursing 
+ care 
+ nurse 

165 
 
38 
95 
84 
141 
67 
 
61 
 
13 
13 
35 
55 
22 

0 
 
2 
1 
2 
1 
2 
 
0 
 
2 
1 
3 
2 
0 

0 
 
0 
0 
1 
1 
0 
 
0 
 
2 
0 
1 
1 
0 

 

Analys 

Författarna läste igenom samtliga utvalda artiklar var för sig för att kunna skapa sig en 

helhetsbild utav innehållet. Intressanta stycken i texten som besvarade syftet och 

frågeställningarna markerades i marginalen. De diskuterades och bearbetades sedan mellan 

författarna. Styckena sorterades sedan in i kategorier efter innehåll för att passa angivna 

frågeställningar. Författarna delade därefter upp artiklarna för att läsa igenom noggrannare 

och granskade sedan dessa efter utvalda malla, för att försäkra sig om att artiklarna var av 

vetenskapliga och god kvalité. Gemensamt besvarade författarna resultat genom 

kategoriseringen som gjorts och sammanställdes detta i löpande text. 

 

Granskningen som gjordes av artiklarna för att säkerställa dess kvalité bestod av två 

modifierade granskningsmallar av Forsberg & Wengström, 2003; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, (bilaga 1 & 2). Granskningsmallarna utgick från kvantitativ eller kvalitativ 

studier, beroende på artikelns inriktning. Mallarna är uppbyggda genom ett poängsystem med 

ja och nej frågor, artiklarna poängsätts efter artikelns innehåll. I den kvantitativa 

granskningsmallen var max poängen 29. I den kvalitativa granskningsmallen var max poäng 

25. I bägge mallarna gav Ja svar en poäng och Nej svar noll poäng. Mallarna var indelade i tre 

delar med hög, medel eller låg kvalité på artiklarna. Hög kvalité innebar >80% av poängens 

totala summa fanns med i artikeln vidare var medel 60-80% och låg <60%. Kvantitativa 

mallens poängsystem var hög 24-29 poäng, medel 19-23 poäng och låg 0-18 poäng. 

Kvalitativa mallens poängsystem var hög 20-25 poäng, medel 15-19 poäng och låg 0-14 
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poäng. Samtliga utvalda artiklar erhöll medel eller hög kvalitet på sitt innehåll och redovisas i 

Tabell 2. 

 

Etiska aspekter 

Författarnas avsikt med studien var att innehållet i artiklarna skulle tolkas objektivt och 

beskrivas på ett uppriktigt sätt. Eftersom studien redan bygger på etiskt granskade artiklar 

som har godkänts av ett etiskt råd, ses inga etiska problem med genomförandet av studien. 

 

 

Resultat 
 

Tabell 2 Sammanställning av utvalda artiklar som ligger till grund för resultat delen (n = 20). 
Författare/ 

Nation 
År Titel Design/Metod Syfte Urval Kvalitet 

Brewer, S., 
Gleditsch, L.S., 
Syblik, D., 
Tietjens, M.E., 
& Vacik, H.W. 
USA 

2006 
 

Pediatric anxiety: 
child life 
intervention in day 
Surgery. 

Kvantitativ  
Jämförande 
studie. 

Att kontrollera om 
barn som fått 
information var mer 
förberedda än de 
som inte fick 
information. 

142 barn. 5-11 år. 
80 barn fick 
information.  
62 barn fick ingen 
information. 

25 poäng 
(hög) 

Bricher, G. 
Australien 

1999 
 

Paediatric nurses, 
children and the 
development of 
trust. 

Kvalitativ      
Intervju studie. 

Hur sjuksköterskan 
ska bemöta barnet 
under vårdtiden. 

6 sjuksköterskor 
med mer än 4 års 
erfarenhet inom 
barnsjukvård. 

17 poäng  
(medel) 

Engum, S.A., 
Carter, M.E., 
Murphy, D., 
Breckler, F.M., 
Schoonveld, G., 
& Grosfeld J.L. 
USA 

2000 
 

Home Bowel 
Preparation for 
Elective Colonic 
Procedures in 
Children: Cost 
Savings With 
Quality Assurance 
and Improvement. 

Kvantitativ   
Observations 
studie. 

Förberedelse av 
barn i deras hem. 

71 barn. 3 mån-9 år. 20 poäng 
(medel) 

Felder-Puig, R., 
Maksys, A., 
Noestlinger, C., 
Gader, H., 
Stark, H., 
Pfluegler, A., & 
Topf, R. 
Australien 

2003 Using a children’s 
book to prepare 
children and parents 
for elective ENT 
surgery: results of a 
randomized clinical 
trial. 

Kvantitativ   
Jämförande studie 
Frågeformulär.  

Undersöka om de 
som fått boken var 
bättre förberedda än 
de som inte fått 
boken. 

400 mödrar till barn  
2-10 år. 
Exprimentell grupp 
(n=160).   
Kontroll grupp 
(n=240). 

23 poäng 
(medel) 

Hatava, P., 
Olsson, G.L., & 
Lagerkranser, 
M.           
Sverige 

2000 Preoperative 
psychological 
preparation for 
children undergoing 
ENT operations: a 
comparison of two 
methods. 

Kvantitativ   
Jämförande studie 
Frågeformulär.  

Fastställa om 
psykologiskt 
förberedelse ökade 
vinningen av 
information och 
minskade oro inför 
operation. 

160 barn 2-10 år 
samt föräldrar. 
Grupp 1 (n=80) 
muntlig 
information.        
Grupp 2 (n=80) 
specifik information 
och rollspel. 

22 poäng 
(medel) 

Justus, R., 
Wyles, D., 
Wilson, J., 
Rode, D., 
Walther, V., & 
Lim-Sulit, N.       
USA 

2006 Preparing Children 
and Families for 
Surgery: Mount 
Sinai’s 
Multidisciplinary 
Perspective. 

Kvalitativ  
Fallstudie. 

Undersöka hur ett 
multidiciplinärt 
team på bästa sätt 
kan förbereda ett 
barn med familj 
inför operation. 

Pojke  6 år. 14 poäng 
(låg) 
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Författare/ 
Nation 

År Titel Design/Metod Syfte Urval Kvalitet 

Kam, P.C.A., 
Voss, T.J.V., 
Gold, P.D., & 
Pitkin, J. 
Australien 

1998 Behaviour of 
children associated 
whit parental 
participation during 
induction of general 
anaesthesia. 

Kvantitativ             
Deskriptiv 
observations 
studie. 

Undersöka om barn 
hade högre eller 
lägre stress nivå, 
med eller utan 
föräldrar vid 
introduktionen. 

68 barn och deras 
föräldrar. 1-7 år. 

19 poäng    
(medel) 

Li, H.C.W. 
 Kina 

2007 Evaluating the 
effectiveness of 
preoperative 
interventions: the 
appropriateness of 
using the children’s 
emotional 
manifestation scale. 

Kvantitativ  
Jämförande 
studie. 

Utvädering av 
effektiviteten för 
preoperativa 
förberedelser, genom 
att använda sig av 
barns emotionella 
avslöjade skala. 

203 barn. 7-12 år. 
Exprimentell grupp 
(n=97).    
Kontrollgrupp 
(n=106). 

26 poäng 
(hög) 

Li, H.C.W., & 
Lam, H.Y.A. 
Kina 

2003 Paediatric day 
surgery: impact on 
Hong Kong Chinese 
children and their 
parents. 

Kvantitativ 
Observations 
studie med 
cooping scala. 

Undersöka barn och 
deras föräldrars oros 
nivå i den 
förberedande fasen 
samt efter operation. 

112 barn och deras 
föräldrar. 7-12 år. 

25 poäng    
(hög) 

Li, H.C.W., & 
Lopez, V.       
Kina 

2005 Children`s 
Emotional 
Manifestation Scale: 
development and 
testing. 

Kvantitativ  
Systematisk 
litteratur studie/ 
Observations 
studie. 

Utveckla ett 
hjälpmedel för att 
fånga upp barns 
emotionella 
beteende/Testa 
skalan (CEMS) 
tillförlitlighet och 
giltighet. 

28 artiklar/                 
82 barn. 7-12 år . 

24 poäng  
(hög) 

 
 
 
 
 

Li, H.C.W., & 
Lopez, V.       
Kina 

2006 Assessing children’s 
emotional responses 
to surgery: a 
multidimensional 
approach. 

Kvantitativ  
Observations 
studie. 

Undersöka barns 
orosnivå under 
anestesi 
introduktionen med 
hjälp av barns 
emotionella beteende 
skala. 

106 barn. 7-12 år. 26 poäng 
(hög) 

Li, H.C.W., 
Lopez, V., &       
Lee, T.L.I.        
Kina 

2007 Effects of 
Preoperative 
Therapeutic Play on 
Outcomes of 
School-Age 
Children Under-
going Day Surgery. 

Kvantitativ       
Jämförande 
studie. 

Preoperativa effecter 
av terapeutisk lek för 
barn. 

203 barn. 7-12 år.    
Experiment grupp 
(n=97).               
Kontroll grupp   
(n=106). 

24 poäng 
(medel) 

Mèndez, F.X., 
Quiles, M.J., & 
Hidalgo, M. D.     
Spanien 

2001 The Children`s 
Surgical Worries 
Questionnaire: 
Reliability and 
Validity of a New 
Self – Report 
Measure. 

Kvantitativ  
Pilotstudie          
Frågeformulär. 

Att analysera de 
psykologiska 
proportionerna av 
barns kirurgiska oro. 

27 stycken frågor.     
586 barn. 7-12 år. 

23 poäng  
(medel) 

Patel, A., 
Schieble, T., 
Davidson, M., 
Tran, M.C.J., 
Schoenberg, C., 
Delphin, E., & 
Bennett, H.        
USA 

2006 Distraction with a 
handheld video 
game reduces 
pediatric 
preoperative anxiety. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
studie. 

Bedöma effekten av 
att använda hand 
videospel som 
distraction vid 
förberedelser inför 
operation. 

112 barn. 4-12 år. 22 poäng 
(medel) 

Rawlinson, S.C., 
& Short, J.A.     
England 

2007 The representation 
of anaesthesia in 
children`s literature. 

Kvantitativ   
Analys studie.      

Undersöka böckers 
kvalitet. Finns det 
tillförlitlig 
information i dessa 
för att användas som 
information till barn 
inför operation. 

34 stycken böcker.   
6 stycken experter. 

26 poäng  
(hög) 
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Författare/ 
Nation 

År Titel Design/Metod Syfte Urval Kvalitet 

Smith, L., & 
Callery, P.  
England 

2005 Children’s accounts 
of their preoperative 
information needs. 

Kvalitativ  
Intervjustudie. 

Undersöka vilken 
information barn vill 
ha inför operation. 

9 barn. 7-11 år. 23 poäng 
(hög) 

Varughese, 
A.M., Bycz-
kowski, T.L., 
Wittkugel, E.P., 
Kotagal, U., & 
Kruth, C.D.           
USA 

2006 Impact of a nurse 
practitioner assisted 
preoperative 
assessment program 
on quality. 

Kvantitativ             
Observations 
studie. 

Var att utvädera 
kvaliten av NPAPE 
programmet. 

1509 barn. 1-18 år.   
463 föräldrar.             
25 anestesi 
personal.              
20 allmänna 
sjuksköterskor med 
minst 5 års 
erfarenhet inom 
barnsjukvård. 

21 poäng 
(medel) 

Voepel-Lewis, 
T., & Malviya, 
S.  USA 

1997 Evaluation of A 
Case Management 
Model for 
Preanesthesia 
Screening. 

Kvantitativ       
Frågeformulär. 

Hur föräldrar 
upplevde kvalitén av 
sjukvården, under 
barnets förberedelse 
och undersökning 
inför operation. 

111 familjer till 
barn under 18 år. 

23 poäng  
(medel) 

Voepel-Lewis, 
T., Tait, A., & 
Malviya, S.  
USA 

2000 Separation and 
Introduction 
Behaviors in 
Children: Are 
parents Good 
Predictors? 

Kvantitativ    
Observations 
studie. 

Kan man genom 
föräldrarnas oro, 
förespå att barnets 
oro är hög inför 
separation från 
föräldrarna före 
operation. 

252 barn. 1-10 år. 23 poäng  
(medel) 

Wisselo, T.L., 
Stuart, C., & 
Muris, P.        
Holland 

2004 Providing parents 
with information 
before anaesthesia: 
what do they really 
want to know? 

Kvantitativ   
Frågeformulär. 

Vad behöver 
familjerna veta innan 
operation. 

100 stycken 
frågeformulär  
besvarades av 
föräldrar till barn 
som genomgått 
operation. 

24 poäng 
(hög) 

  

 
 

Barnets emotionella omvårdnadsbehov  
Förberedelse 
Hatava, Olsson & Lagerkranser (2000) visade att rädslan inför operation var högre än rädslan 

efter operation hos såväl föräldrar som barn. Hög ängslan hos barn ledde till att de blev 

mindre samarbetsvilliga (Li & Lam, 2003). Trots att vanliga rutiner användes i den 

förberedande vården av barnet förblev oron hög inför operation (Li & Lopez, 2006). 

Copingförmågan ökar och oron minskar med bra förberedelser. Barn som genomgick mindre 

operationer fick färre verktyg för att klara stressen under förberedelserna och fick därför 

högre oro efter operationen än de som genomgick större operationer (Brewer, Gleditsch, 

Syblik, Tietjens & Vacik, 2006). Typ av operation påverkade inte barnets känslomässiga 

variabler i en studie av Li (2007). I en studie av Smith & Callery (2005) fick barnen själva 

uppge hur de ville förberedas inför operationen genom att skriva och rita. Barn över sju år 

kunde då själva identifiera sitt behov av information och bidra till utformningen av anpassad 
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preoperativ information. Felder-Puig et al. (2003) minskade barnets oro och stress inför 

operation genom förberedelser för att minska barnets hjälplöshet och göra dem på gott humör.  

 

Trygghet 

Barn har behov av att känna trygghet inför det okända och vägen till trygghet är individuellt 

för barnen (Felder-Puig et al., 2003; Hatava et al., 2000; Justus et al., 2006; Li, 2007; Patel et 

al., 2006; Wisselo, Stuart & Muris, 2004). I en studie av Justus et al. (2006) besökte 

sjuksköterskorna familjen i väntrummet på operationsdagen. Varughese, Byczkowski, 

Wittkugel, Kotagal & Kruth (2006) lät en sjuksköterska finnas med från att anestesin 

påbörjades till dess barnet befann sig på operationsbordet, vilket ledde till kontinuitet och en 

säker vård med barnet i centrum. Engum et al. (2000) fann att när sjuksköterskan var med 

under den förberedande behandlingen och i utbildning av familjen kunde hon kontrollera det 

psykiska välbefinnandet hos familjen. Vidare påvisades att när sjuksköterskan utförde 

förberedande behandling i hemmet inför operation sågs detta som mycket positivt av familjen. 

Att ta med sig något hemifrån gjorde att barnen kände sig mindre oroliga under 

förberedelserna (Justus et al., 2006; Li, Lopez & Lee, 2007). På mindre barn blev utfallet 

positivt när de fick använda operationsutrustning på sin egen nalle (Justus et al., 2006). 

 

Förtroende 

I den preoperativa omvårdnaden av barnet var det viktigt att skapa ett förtroende och 

bibehålla detta. Det var viktigt att berätta vad som skulle ske. Barnen förväntade sig ärlighet 

och märkte lögner från sjuksköterskan. De ville ha förklaringar så att de förstod vad som 

skulle ske under vårdtiden (Bricher, 1999).  

 

Upplevelser  

Introduktion av anestesi var det minst skrämmande för barnen. Barn upplevde intramuskulär 

injektion som värst i förberedelserna av premedicinering, följt av sättning av perifer ven 

kateter (Hatava et al., 2000). I en studie av Mendes, Quiles & Hidalgo (2001) var en hög 

procent av barnen inte oroliga för injektioner. I studien framkom det att över hälften av 

barnen angav högsta oro rörande komplikationer och misslyckade ingrepp. Studien visade 

även att barnen hade mycket liten oro rörande sekundära saker kring operation och 

sjukhusvistelsen. 
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Ålder och erfarenhet 

Känslomässig inställning till premedicinering och anestesi berodde mycket på ålder och 

erfarenhet. De äldre barnen över fem år var minst negativa och oroliga inför premedicinering 

och preoperativa rutiner (Hatava et al., 2000). Brewer et al. 2006 menade däremot att de äldre 

barnen över åtta år hade högre oro. Mendes et al. (2001) såg ingen åldersrelaterad skillnad i 

barns oro men såg däremot att flickor visade högre oro än pojkar inför operation. Barn som 

hade svåra separationsproblem inför operationen var yngre (Voepel-Lewis, Tait & Malviya, 

2000). Såväl Brewer et al. (2006) som Hatava et al. (2000) såg att barn med erfarenhet var 

mer negativa till premedicinering än de utan erfarenheter av operation. Mendes et al. (2001) 

menade dock att barn som inte varit med om en operation tidigare var mer oroliga. Felder-

Puig et al. (2003) menade att barnens oro inte påverkades av kön, ålder, operation, erfarenhet, 

socioekonomisk bakgrund eller föräldrarnas ålder.  

 

Föräldrars närvaro 

Föräldrarnas närvaro hos barnet gjorde att de uppvisade lite eller ingen stress vid 

introduktionen av anestesin samt vid själva sövningstillfället (Kam, Voss, Gold & Pitkin, 

1998). Föräldrarna märkte att deras närvaro i de förberedande momenten var till hjälp för 

barnet (Patel et al., 2006). I Mendes et al. (2001) studie framkom att operation för barnet är 

stressande och oroande, resultatet påvisar att operationen, smärtan och separation från 

föräldrar är det som oroar barnen mest. Detta visade sig genom att barnen själva fyllde i ett 

frågeformulär om sin oro inför operationen. 

 

Metoder sjuksköterskan kan använda sig av  
Information 
Barn som fick information ökade sin kunskap och visade mindre oro inför operation (Hatava, 

et al., 2000). Även Voepel-Lewis, Tait & Malviya (1997) visade att utbildning förbättrade 

barnens fysiska förberedelse inför operation och minskade den psykologiska stressen hos 

barnet. Anpassad information i den förberedande fasen ledde till en positiv upplevelse av 

vården efter operationen, barn på olika kognitiva nivåer förbereddes baserat på deras 

utvecklingsnivå (Brewer et al., 2006). Smith & Callery (2005) såg att barnen hade 

individuella informationsbehov. Sjuksköterskan nådde i en studie av Justus et al. (2006) 

framgång när hon förklarade förfarandet före och efter operation till barnet på ett anpassat 

språk. Detta visade sig genom att barnet inte upplevde operationen som skrämmande innan 

genomförandet. Fadern och barnet uppgav detta vid utvärderingen av förberedelserna. 
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Voepel-Lewis et al. (1997) visade att information i en lugnare miljö med mer tid till frågor 

minskade barnens ängslan. Smith & Callery (2005) upptäckte i sin studie att inget av barnen 

hade fått information direkt från sjukhuset eller från vårdpersonal. Barnen fick information 

från broschyrer riktade till föräldrarna, genom TV eller via släkt- och vänners erfarenheter. 

Kunskapen varierade mycket bland barnen. Många barn visste lite om sjukhus och sin egen 

planerade operation, de hade många feluppfattningar. 

 

Multidiciplinärt arbete 

Sjuksköterskan kunde med framgång ingå i ett multidisciplinärt team som introducerades till 

familjen muntligt och genom broschyr vid första mötet inför operationen (Justus et al., 2006). 

Brewer et al. (2006) såg att sjuksköterskan kunde ta stöd från en barnlivsspecialist (ingår i det 

pediatriska vårdteament och fokusterar på emotionella-, sociala- och utvecklingsbehov hos 

barn på sjukhus) i den förberedande omvårdnaden av barnet. Detta kunde förbättra 

sjuksköterskans förmåga att hjälpa barnet och öka möjligheten till ett positivt utfall i den 

preoperativa fasen. Hatava et al. (2000) nådde framgång i operationsförberedelserna när de 

tillhandahöll specifik information från en narkossköterska under ett förbesök.   

 

Mätinstrument 

Genom Li & Lopez (2005) utvecklades instrumentet Childrens Emotional Manifestation Scale 

(CEMS) som en metod för att dokumentera barns reaktion till stressande medicinska 

procedurer. Skalan bygger på observationer av barnets ansiktsuttryck (facial expression), 

röstläge (vocalization), fysisk aktivit (activity), interaktion (interaction) och nivå av samarbete 

(level of cooperation). Uttrycken bedöms genom en skala ett till fem och bedöms enligt 

befintlig mall. Fem poäng är bästa resultat och tjugofem sämsta. CEMS ökade förkunskapen 

om barnets reaktioner och gav möjlighet till anpassad information. De fann ett starkt, positivt 

samband mellan resultaten i CEMS och den äldre, mer använda, State Anxiety Scale. I en 

senare studie (Li & Lopez, 2006) visade CEMS att orosnivåerna hos barn var relativt höga 

inför operation, därför var det viktigt att sjuksköterskan bedömde barnets känslomässiga oro 

preoperativt ur en multidimentionell vinkel. Om sjuksköterskan förstod barnens preoperativa 

orosnivåer kunde hon planera psykologiska delar i omvårdnaden och därmed öka barnets 

copingförmåga och minska negativ känslomässig respons (Li & Lopez, 2005). Hög oro och 

negativ inställning gav högre puls och högre blodtryck hos barnen. Puls visade sig vara ett 

säkrare redskap för att mäta psykisk stress än blodtryck (Li & Lopez, 2006). Li (2007) 

använde också blodtryck och puls för att mäta oron men hittade inga klara mönster, varför 
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metoden att mäta fysiologiska parametrar för att ta reda på psykologiska reaktioner hos barn 

ifrågasattes.  

 

Förberedelseprogram 

Ett preoperativt förberedelseprogram användes i flera studier för att förbereda barn inför 

operation (Hatava et al., 2000; Justus et al., 2006; Li, 2007; Li et al., 2007).  Hatava et al. 

(2000) såg att deras program var effektivast på yngre barn som tidigare upplevt operation. 

Barnen som deltog i programmet var mer positiva till anestesihändelser. Voepel-Lewis et al. 

(1997) studie visade att familjer som deltog i ett preoperativt utbildningsprogram tyckte att 

det gav bra information och goda förberedelser.  

 

Studiedag 

En vecka innan operationen anordnades en studiedag där barnen fick träffa personalen och 

bekanta sig med avdelningen. Studiedagen stärkte deras egen kontroll och gjorde det okända 

mindre hotfullt (Justus et al., 2006; Li et al., 2007). Smith & Callery (2005) frågade barnen 

som då uttryckte en önskan att besöka sjukhuset innan operationen.  

 

Terapeutisk lek 

Terapeutisk lek inför operation var mycket effektivare än vanlig muntlig information till barn. 

Känslomässiga uttryck visade då, minskad oro och mindre negativa känslor (Li, 2007). 

Hatava et al. (2000) såg positiva effekter av specifik information med rollspel. Justus et al. 

(2006) lät barnet använda doktorsutrustning på sin egen nalle. I Li et al. (2007) illustrerades 

moment i förberedelserna och operationen med doktorsutrustningen och operationsutrustning 

på en docka. Sjuksköterskan visade sättning av perifer venkateter och intravenös infusion, 

syrgas och anestesi med mask samt funktionen hos pulsoxymeter och blodtrycksmanschett. 

Barnet uppmuntrades sedan att prova och känna på utrustningen i operationssalen. 

 

Böcker  

Justus et al. (2006) kom fram till att förberedelse av barn som ska genomgå en operation kan 

göras med hjälp av böcker, genom en bilderbok förklarades operationsdagens förlopp. 

Metoden att låta barnet med familj läsa en enkel berättelsebok kunde betyda mycket för en bra 

förberedelse inför operation. Många böcker var dock inkorrekta eller omoderna (Rawlinson & 

Short, 2007). Barnen i Smith & Callery (2005) studie ville gärna ha information i form av en 

broschyr eller bok med bilder och foton från sjukhuset. Felder-Puig et al. (2003) använde en 
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barnbok om pre- och postoperativ oro och stress till barnen inför operation. Boken gav en 

realistisk bild av vad som skulle hända på sjukhuset. Barnen som fick boken upplevde, mindre 

stress, oro, irritation, hjälplöshet och var på mindre dåligt humör.  

 

Video 

Wisselo et al. (2004) skapade en kort video om förberedelse fasen som visade administrering 

och effekter av premedicinering på ett realistiskt sätt. Metoden uppskattades av barnen i 

studien. Patel et al. (2006) distraherade barnen med handvideospel inför operationen. 

Metoden visade sig effektivt minska oro hos barn före operation och under anestesin. 

Distraktion med en rolig och bekant aktivitet ledde till att oron dämpades genom kognitiv, 

visuell och motorisk absorption. Videospel visade sig vara effektivare än lugnande medicin 

och närvaron av deras föräldrar. Den vanliga stegringen av oro vid inkomst till 

operationsrummet uteblev när barnet spelade videospel. Svårighetsgraden på spelet skulle 

vara anpassat till barnet för att det skulle bibehålla koncentrationen. Många barn fortsatte 

spela trots induktion med mask och spelade tills de somnade. 

 

Bemötande 

Bricher (1999) tog reda på vad sjuksköterskor som arbetat med barn i flera år såg som viktigt 

vid omvårdnad av barn. De ansåg att skapa förtroende hos barnet var en process som inte 

kunde skyndas på och krävde mycket tid redan från början. Sjuksköterskan skulle bjuda på sig 

själv som person genom att exempelvis visa en bild på sin hund eller berätta några roliga 

historier och även lära känna barnet som person. Att bibehålla förtroendet till barnet var en 

stor utmaning för sjuksköterskan. Genom lek med barnet under vårdtiden, exempelvis testa 

deras armstyrka eller att ta blodtrycket regelbundet, stärktes förtroendet. Det var viktigt att 

inte underskatta barnets förmåga att förstå saker och deras rätt att veta vad som skulle hända. 

Barn märkte lögner, de förväntade sig uppriktighet och förklaringar. Alla sjuksköterskor 

ansåg att krama barnet gjorde att bandet stärktes. Brewer et al. (2006) menade att det var 

viktigt att förstå barns misstolkningar och rädslor.  

 

Föräldrar 

I studier av Justus et al. (2006) och Wisselo et al. (2004) sågs föräldrarna som viktiga i den 

förberedande omvårdnaden av barnet. Det visade sig i en studie av Justus et al. (2006) vara 

bra att involvera föräldrarna i operationsförberedelserna, de kunde beskriva barnets 

beteendemönster och personlighet för sjuksköterskan. Föräldrarna kunde även förutspå 
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barnets separationsrädsla (Voepel-Lewis, Tait & Malviya, 2000). Bricher (1999) såg dock att 

problem uppstod i relationen till sjuksköterskan om barnet hindrades av föräldrar som 

försökte skydda barnet och hålla sjuksköterskan utanför. Därför var viktigt att bygga 

förtroende till hela familjen. Barn som hade sina föräldrar närvarande inför operationen 

uppvisade lite eller ingen stress vid introduktionen av anestesin samt vid sövningstillfället 

Kam et al., 1998). Studier av Li & Lam (2003) och Voepel-Lewis et al. (2000) visade däremot 

att ängsliga föräldrar gav ängsliga barn. Kam et al. (1998) kom dock fram till att föräldrar bör 

följa sina barn i förberedelserna inför operation trots sin egen oro och alla föräldrar ville 

själva vara med. Även i Wisselo et al. (2004) studie framkom att föräldrarna ville vara 

närvarande vid introduktionen av anestesin. I en studie av Patel et al. (2006) ansåg 80 % av 

föräldrarna att deras närvaro i de förberedande momenten var till hjälp för barnet. Föräldrars 

kunskap ökade när de deltog i ett förberedande program (Hatava et al., 2000). Genom att läsa 

en förberedande bok minskade mödrars oro och de kunde vara mer delaktiga i den 

förberedande vården av sitt barn (Felder-Puig et al., 2003). Brewer et al. (2006) såg att en 

barnlivsspecialist kunde förbereda föräldrarna inför operationen och ge dem kunskap om hur 

de kunde hjälpa barnet. Information till föräldrarna en vecka innan operationen om de 

förberedande momenten minskade föräldrarnas negativa känslor inför barnets operation 

(Wisselo et al., 2004). I en studie av Hatava et al. (2000) rapporterade föräldrarna mindre oro 

efter att ha fått specifik information om preoperativa förberedelser. Även Justus et al. (2006) 

menade att utbildade föräldrar bättre kan stödja sitt barn psykologiskt. 

  

 

Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Resultatet visade att rädslan var hög hos barn i den förberedandefasen inför operation (Hatava 

et al., 2000; Li & Lopez., 2006) Studien visade att barn som fick information ökade sin 

kunskap och blev bättre fysiskt förberedda för ingreppet och visade mindre oro inför 

operation (Hatava et al., 2000; Voepel-Lewis et al.,1997). Den preoperativa informationen 

skulle baseras på barnens individuella informationsbehov med tanke på deras olika kognitiva 

nivåer och den utvecklingsnivå de befann sig på (Brewer et al., 2006; Smith & Callery, 2005). 

Justus et al. (2006), Voepel-Lewis et al. (2000) och Wisselo et al. (2004) såg föräldrarna som 

viktiga i den förberedande omvårdnaden av barnet. Justus et al. (2006) visade att föräldrarna 
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kunde beskriva barnets beteendemönster och personlighet. Kam et al. (1998) kom fram till att 

föräldrar bör följa sina barn i förberedelserna trots sin egen oro. Föräldrars kunskap och 

delaktighet ökade och deras oro minskade när de fick ta del av olika förberedelser (Felder-

Puig et al., 2003; Hatava et al., 2000). Bricher (1999) såg att det var viktigt för sjuksköterskan 

att bygga och bibehålla ett förtroende hos barnet. Sjuksköterskan skulle bjuda på sig själv som 

person och även lära känna barnet som person. Barnet behövde känna tillit och förväntade sig 

ärlighet. Vidare visade resultatet att det finns en rad olika metoder som sjuksköterskan kan 

använda sig av i förberedelsen av barn. Dessa var information, multidisciplinärt arbete, 

mätinstrument, förberedelseprogram, studiedag, terapeutisk lek, böcker, video, bemötande 

och närvarande föräldrar (Brewer et al., 2006; Engum et al., 2000; Felder-Puig et al., 2003; 

Hatava et al., 2000; Justus et al., 2006; Kam et al., 1998; Li, 2007; Li & Lopez, 2005; Patel et 

al., 2006; Rawlinson & Short, 2007; Smith & Callery, 2005: Varughese et al., 2006; Wisselo 

et al., 2004).  

 

Resultat diskussion 

 

Barnets emotionella omvårdnadsbehov  

Hatava et al. (2000) och Li & Lopez (2006) visade att rädslan inför operation är hög hos barn 

men oron minskar med bra förberedelser (Brewer et al., 2006). Enligt uppsatsförfattarna är en 

operation en stor händelse som medför mycket ovisshet och rädsla. Därför är det är viktigt att 

vara noggrann med förberedelserna även om operationen är av en mindre omfattande art. I 

Brewer et al. (2006) erbjöd mindre operationer sämre förberedelser medan Li (2007) menade 

att typ av operation inte styrde barnets känslor. Uppsatsförfattarna tycker därför det är viktigt 

att sjuksköterskan erbjuder förberedelser utifrån barnets behov. Hon kan då ta hjälp av 

föräldrarna och framförallt barnen eftersom de på ett bra sätt kan identifiera sitt eget 

vårdbehov (Smith & Callery, 2005). Barn behöver känna trygghet och vägen till trygghet är 

individuell (Felder-Puig et al., 2003; Hatava et al., 2000; Justus et al., 2007; Li, 2007; Patel et 

al., 2006; Wisselo et al., 2004). Uppsatsförfattarna anser att det är väsentligt att 

sjuksköterskan hittar ett sätt att skapa trygghet för barnet innan operationen. Besök i 

väntrummet på operationsdagen (Justus et al., 2006), kontinuerlig närvaro (Varughese et al., 

2006), förberedelser i hemmet och föremål hemifrån (Engum el al., 2000) är exempel på hur 

trygghet kan skapas. Genom att se barnets behov och operationsförfarandets begränsningar 

anser uppsatsförfattarna att sjuksköterskan kan göra mycket för att barnet ska få en positiv 

upplevelse från sjukhuset. Sättning av perifer venkateter och intramuskulära injektioner var 
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mycket skrämmande enligt (Hatava et al., 2000) medan Mendes et al. (2001) såg att barnen 

inte var oroliga för injektioner, utan att oron istället rörde komplikationer och misslyckade 

ingrepp. Denna skillnad i resultat menar uppsatsförfattarna beror på att det inte rörde sig om 

intramuskulära injektioner i det andra fallet. Dessutom ingick något yngre barn i den första 

studien. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt för omvårdnaden att sjuksköterskan 

kommer ihåg att vissa moment är skrämmande och noggrant förbereder barnet inför dessa 

moment och eventuellt undviker det som inte är absolut nödvändigt.   

 

Äldre barn var minst negativa och oroliga inför premedicinering och preoperativa rutiner 

(Hatava et al., 2000). Brewer et al. (2006) menade däremot att de något äldre barnen hade 

högre oro. Mendes et al. (2001) såg ingen åldersrelaterad oro. Skillnaden här har 

uppsatsförfattarna svårt att förstå. Mendes et al. (2001) hade ett mindre spann i åldrarna på 

barnen vilket kan förklara att ingen skillnad sågs. Hatava et al. (2000) hade störst ålderspann 

och borde därför ha tydligare åldersgrupper. Några kulturella skillnader på detta område är 

svårt att se mellan Sverige, Spanien och USA. De äldre barnen är mer medvetna och borde 

därför förstå mer och känna sig lugnare. Äldre barn kan dock genom sin kognitiva förmåga 

uppleva större rädsla. Samma förklaring skulle kunna gälla till varför flickor är oroligare än 

pojkar i samma ålder med tanke på att flickor utvecklas tidigare än pojkar. Såväl Brewer et al. 

(2006) som Hatava et al. (2000) såg att barn med erfarenhet var mer negativa till 

premedicinering än de utan erfarenheter av operation. Mendes et al. (2001) menade dock att 

barn som inte varit med om en operation tidigare var mer oroliga. I detta fall kan båda sidor 

förklaras anser uppsatsförfattarna. Barnen upplever en större rädsla när de vet vad som väntar 

och att det är otäckt. Det som är helt okänt för barnet ger inte upphov till någon oro. Samtidigt 

anser uppsatsförfattarna att det okända kan ge mer oro än det kända. Mendes et al. (2001) 

hade högre medelålder vilket tyder på att äldre barn, här över åtta år, bättre kan föreställa sig 

det okända. Felder-Puig et al. (2003) såg inte några av dessa mönster i oron trots att de hade 

samma åldersgrupp som Hatava et al. (2000). Felder-Puig et al. (2003) genomfördes sin studie 

i Österrike med ett urval av barn invandrade från många olika länder i öst och väst Europa 

medan Hatava et al. (2000) studerade svenska barn i Sverige. Uppsatsförfattarna anser att det 

är svårare att se mönster i en mindre homogen grupp. Föräldrarnas närvaro lugnar och hjälper 

barnet (Kam et al., 1998; Patel et al., 2006). Mendes et al. (2001) studie kom fram till att 

separation från föräldrarna är svårt för barnen. Dessa studier tycker uppsatsförfattarna 

understryker föräldrarnas del i omvårdnaden och de vittnar även om vikten att ge föräldrarna 
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en ökad kunskap och hjälp. När ett barn kommer in för operation kommer en hel familj att 

behöva stöd och hjälp.  

 

Metoder sjuksköterskan kan använda sig av 

Barn som får information ökar sin kunskap och visar mindre oro inför operation (Hatava et 

al., 2000; Voepel-Lewis et al., 1997). Informationen ska anpassas till utvecklingsnivå (Brewer 

et al., 2006; Justus et al., 2006; Smith & Callery, 2005). Uppsatsförfattarna tycker att detta är 

viktigt att veta att barn drar nytta av den information de får och anser att det är väsentligt att 

möta barnen där de befinner sig utvecklingsmässigt för att kunna bidra till en lyckad 

sjukhusvistelse. Smith & Callery (2005) såg att barnen som fått information anpassad för 

vuxna hade många feluppfattningar. Enligt uppsatsförfattarna tyder detta på att informationen 

till barn måste utvecklas. Barn måste få särskild information anpassad till dem även när de tas 

i på avdelningar för vuxna. Brewer et al. (2006), Hatava et al. (2000) och Justus et al. (2006) 

såg att omvårdnaden inför operation förbättrades när sjuksköterskan samarbetade med 

specialister inom olika områden. Uppsatsförfattarna anser att multidisciplinärt arbete stärker 

alla delar av omvårdnaden. Experter kan då ta ansvar för sina områden i förberedelserna. 

Författarna till denna studie tycker dock att det är viktigt att en och samma sjuksköterska har 

ansvar att finnas med barnet under hela den förberedande fasen. 

 

Li & Lopez (2005) och Li & Lopez (2006) utvecklade och använde instrumentet CEMS för 

att dokumentera barns reaktioner. Uppsatsförfattarna menar att en bedömningsskala kan vara 

till stor hjälp. På en avdelning för vuxna kan en skala fungera som en påminnelse om vad som 

är viktigt att tänka på i preoperativ omvårdnad av barn. Skalor är dessutom i hög grad 

lättillgängliga och ger möjlighet till en rutinmässigt flerdimentionell bedömning. Li & Lopez 

(2006) såg att hög oro och negativ inställning gav högre puls och högre blodtryck hos barnen 

medan Li (2007) inte såg något samband att hög oro ledde till hög puls och högre blodtryck. 

Uppsatsförfattarna tycker att mätning av puls och blodtryck kan ingå i en helhetsbedömning 

men anser att de inte utan andra parametrar kan ses som tillförlitliga för att bedöma ett barns 

orosnivå. Enbart fysiologiska parametrar kan inte anses vara tillförlitliga för att mäta 

psykologiska tillstånd. Fysiologiska parametrar är viktigt information till opartionen och kan 

ge besked när barn ibland kan var svåra att tyd och förstå. 

  

Ett preoperativt förberedelseprogram var en bra förberedande metod inför operation (Hatava 

et al., 2000; Justus et al., 2006; Li, 2007; Li et al., 2007; Voepel-Lewis el al., 1997). 
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Uppsatsförfattarna anser att ett förberedande program ger möjlighet att i förväg hitta bra 

metoder och ett systematiskt arbetssätt. Detta kan vara till stor hjälp på avdelningar som inte 

är särskilt avsedda för barn och för de sjuksköterskor som inte kommer i kontakt med barn 

regelbundet i sitt arbete. En studiedag (Justus et al., 2006; Li et al., 2007; Smith & Callery, 

2005), terapeutisk lek och rollspel (Hatava et al., 2000; Justus et al., 2006; Li, 2007; Li et al., 

2007) är enligt uppsatsförfattarna bra förberedelsemetoder men de kräver mycket av 

avdelningen och personalen. Kanske är det inte realistiskt att regelbundet använda sig av 

dessa metoder på avdelningar för vuxna. Felder-Puig et al. (2003), Justus et al. (2006), Smith 

& Callery (2005) använde sig alla av böcker och broschyrer av olika slag för preoperativ 

information. Detta tror uppsatsförfattarna kan vara en bra metod. Metoden är användbar 

eftersom böcker och broschyrer är lätta att tillgå och användbara på alla avdelningar, även de 

med begränsade resurser och utrymme. Böcker kan dessutom innehålla information genom 

bilder och text som är informativa för såväl barn som vuxna. Böckerna måste dock hållas 

uppdaterade och inte bli omoderna och därmed inkorrekta (Rawlinson & Short, 2007). Video 

(Wisselo et al., 2004) och videospel (Patel et al., 2006) ses av uppsatsförfattarna som mycket 

bra förberedande metoder. En video kan vara lätt att tillhandahålla och skulle kunna ge en 

mycket realistisk beskrivning av det preoperativa förloppet. Videospel kan vara svårt att 

tillhandahålla och det kan också vara svårt att avgöra vilket spel och vilken svårighet som 

passar barnet.  

 

Bricher (1999) talade om förtroende, personlig relation, uppriktighet och förklaringar. 

Uppsatsförfattarna ser dessa moment som grundpelare i vården av barnen. Det är ytterst 

viktigt att denna grund finns för att den övriga vården ska fungera. Flera studier talar om 

föräldrarnas roll i förberedelserna (Justus et al., 2006; Voepel-Lewis et al., 2000; Wisselo et 

al., 2004). Uppsatsförfattarna ser föräldrarna som en stor tillgång och anser att de ska 

användas i omvårdnaden av barnen. Föräldrarna känner sina barn bra men deras ängslan kan 

påverka barnet negativt (Bricher, 1999; Kam et al., 1998; Li & Lam, 2003; Voepel-Lewis el 

al., 2000). Kam et al. (1998) såg dock att föräldrarna bör vara med sitt barn inför operation 

trots sin egen oro. Uppsatsförfattarna tycker att det stärker föräldrarnas ställning och bevisar 

att de bör göras delaktiga. Föräldrarnas oro kan bero på okunskap (Brewer et al., 2006; 

Felder-Puig et al., 2003; Hatava et al., 2000; Justus et al., 2006; Wisselo et al., 2004). 

Uppsatsförfattarna tycker därför att det är viktigt att föräldrarna informeras med barnen så att 

deras kunskap och delaktighet kan öka.  
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Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Elin@dalarna och Cinahl. Eftersom utfallet av 

artiklarna gav många relevanta träffar, ansåg uppsatsförfattarna att sökningens urval räcka till 

examensarbetet. Författarna valde därför att inte genomföra sökning i ytterligare databaser. 

Till viss del gav de olika databaserna och sökorden lika artiklar i sökningen. Detta resulterade 

i att det totala antalet artikelträffar som redovisas i tabellen inte är exakta i verkligheten.  

 

Metoden att genomföra studien som en systematisk litteraturstudie anser uppsatsförfattarna 

var ett bra sätt att uppnå syftet. Den gav möjlighet till en större överblick av vilka metoder 

som sjuksköterskan kan använda sig av för att förbereda barn preoperativt. Även 

omvårdnadsperspektivet av barnet kunde då speglas ur flera vinklar. En annan metod hade 

minskat möjligheten att studera flera olika förberedelsemetoder.    

 

I sökningen gjordes inga geografiska begränsningar detta för att öka antalet relevanta artiklar 

till studien. De skulle dock vara på engelska och publicerad mellan 1997-2007. Nästan hälften 

av artiklarna som ingår i studien är endast ett par år gamla, detta gör enligt uppsatsförfattarna 

att resultatet visar på en god kvalitet och resultatet ses därmed som tillförlitligt. I flera artiklar 

ingår barn under fyra år, uppsatsförfattarna har tagit hänsyn till detta och refererat artiklarnas 

resultat som var anpassat för barn mellan fyra- och femton år.  I introduktionen refereras fakta 

till Li & Lam (2003) denna artikel återfinns även i resultatet. Uppsatsförfattarna ansåg att 

denna gav bakgrundsfakta till studien samt besvarade syftet och frågeställningen i studien. I 

två av artiklarna, Li et al. (2007) och Li & Lopez (2007), misstänker uppsatsförfattarna att 

samma urval använts till de olika studierna. Med tanke på att studierna skiljer sig åt och att de 

besvarar denna litteraturstudies syfte bra valde författarna trots detta att använda båda 

artiklarna i resultatet.    

 

De artiklar som används i resultatet är granskade genom två modifierademallar av Forsberg et 

al., 2003; Willman et al., 2002 en för kvantitativa studier samt en för kvalitativa studier. 

Uppsatsförfattarnas avsikt var att artiklarna skulle erhålla medel eller hög kvalitet. I resultatet 

förekommer dock en som fick låg kvalitet efter granskning av mallen. Erhållen poäng på 

denna var 14, i kriterierna för medelnivå var 15-19 poäng. Uppsatsförfattarna ansåg ändå att 

artikeln låg på gränsen till medel och var relevant för studiens syfte samt besvarade 

frågeställningen.  
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Uppsatsförfattarna läste igenom samtliga artiklar var för sig och införskaffat sig en helhet av 

innehållet i artiklarna. Intressanta stycken som kunde svara mot syftet och frågeställningar, 

markerades i marginalen och diskuterades mellan författarna vilket ledde till en bättre 

objektiv tolkning av artiklarna. Metoden är tidskrävande men ger dock ett tillförlitligare 

resultat än om författarna delat upp artiklarna. Vid granskningen av artiklarnas kvalitet 

delades artiklarna upp mellan författarna för att vinna tid till resultatet. 

 

Förslag till vidare forskning 

Med tanke på att 25% av alla barn som genomgår en operation vårdas på avdelningar för 

vuxna, finns fortfarande behov av att studera omhändertagande av barn i den preoperativa 

fasen. Genom artiklar som uppsatsförfattarna har studerat vid studiens genomförande, har det 

framkommit att barns oro är hög inför operation. Oron har även setts som störst i den 

preoperativa fasen.  

 

Det har framkommit i studien att det finns många metoder att använda sig av vid förberedelse 

av barn, dock ses att vissa metoder är svåra att tillämpa på avdelningar som inte är 

specialiserade på barn. Uppsatsförfattarna förslag till framtida forskning inom detta område 

borde inrikta sig på vilken eller vilka metoder som kan anpassas för att användas av den 

allmänsjuksköterskan på avdelningen, detta för att kunna uppfylla hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) samt FN:s barnkonvention. 

 

Vidare menar uppsatsförfattarna att barn som genomgått en operation med bra preoperativa 

förberedelser kommer att i framtiden ha en mer positiv inställning till operationer. Även att 

barns upplevelser i barndomen kan speglas hos dem i vuxen ålder gör att vidare forskning 

inom detta område är av stor vikt. 

 

Konklusion 

Barn opereras ofta på avdelningar som inte särskilt anpassade för barn. De behöver 

förberedelser som är anpassad till deras utvecklingsnivå. I den emotionella omvårdnaden av 

barn är det viktigt att sjuksköterskan involverar föräldrarna, skapar trygghet för barnet och 

bygger en relation på ömsesidig tillit och ärlighet. Det finns många olika metoder så som 

information, multidisciplinärt arbete, mätinstrument, förberedelseprogram, studiedag, 

terapeutisk lek, böcker, video, bemötande och närvarande föräldrar att använda sig av för att 
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förbereda barn inför operation. Det är viktigt att även allmänsjuksköterskan känner till dessa 

och bra metoder kan skapa bra rutiner kring barnet.   

 

Projektets kliniska betydelse 

Eftersom många barn opereras på avdelningar för vuxna kan denna studie bidra till att 

sjuksköterskor på dessa avdelningar ökar sin kunskap om barns särskilda omvårdnadsbehov i 

förberedelser inför operation. Sjuksköterskan kan med ökad kunskap ge barnet en positiv 

upplevelse av vårdtiden. 
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Bilaga 1 
 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Artikel I. Kvantitativa studier 
 
 Artikel II. Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
 
 
Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng:               0-18 (<60%)      19-23 (60-80%)      24-29 (>80%) 

Kvalitet:  låg       medel                 hög 
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Bilaga 2 
 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
 
Artikel III. Kvalitativa studier 
 
 Artikel IV. Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
 
 
Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng:               0-14 (<60%)     15-19 (60-80%)          20-25 (>80%) 

Kvalitet:  låg       medel                    hög 
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