
Abstrakt 
Bakgrund: Redan år 1936 gjordes undersökningar i USA som visade 
på att oro kunde minskas genom god information inför medicinsk 
behandling. Syfte: Beskriva barnets behov av förberedelse inför 
operation. Metod: Detta är en systematisk litteraturstudie där 
artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Fjorton 
artiklar inkluderades och som har analyserats. Tre kategorier bildades; 
Ångest, förberedelse och delaktighet. Resultat: Barn upplever ångest 
inför främmande situationer. Det finns sätt att lindra denna ångest 
både pre- och postoperativt, exempelvis lekterapi. Föräldrars och 
barns ångest står i direkt relation till varandra. Diskussion: 
Förberedelse inför operation är viktigt för att barnet ska kunna behålla 
sin integritet i en miljö som kontrolleras av vuxna. Barnen måste 
kunna känna trygghet och tillit för att kunna hantera den stress som 
uppkommer i obehagliga situationer. Mer forskning inom området 
behövs eftersom vården och samhället hela tiden utvecklas. 
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Bakgrund 

Under de senaste 40 åren har många studier gjorts gällande barn och föräldrars 

upplevelser av sjukhusvistelser. Redan år 1936 gjordes undersökningar i USA 

som visade på att oro kunde minskas genom god information inför medicinsk 

behandling. Det är även välkänt att många svårigheter med psykologiskt 

anpassande grundar sig i rädslor från barndomen, rädslor som ofta är relaterade 

till sjukdom och medicinsk behandling. Ett barn kan med andra ord klara av 

obehag om hon är förberedd på det, förstår meningen med det och får tillräckligt 

stöd från förstående vuxna (Edwinson Månsson, 1992, s. 1). En studie har visat på 

att om föräldrarna är med under tiden som barn ska få en PVK eller genomgå 

någon obehaglig behandling kan de hjälpa sina barn att klara av svåra 

sjukhusvistelser och obehagliga situationer (Kleiber & McCarthy 2006).  

 

När ett barn blir sjukt och hamnar på sjukhus reagerar de olika beroende på hur 

gamla de är. Små barn förstår inte att de är på sjukhus utan är mest rädd för att 

komma ifrån föräldern. De som jobbar på en barnavdelning ska finnas för både 

barnet och barnets föräldrar. Oro och nervositet hos föräldrarna smittar av sig på 

barnet och ökar barnets oro och rädsla. Eftersom relationen mellan barn och 

föräldrar är mycket viktig måste föräldrarna också delta i förberedelsen. De måste 

också få god information som ger dem trygghet och kunskap om hur viktig deras 

emotionella stabilitet är för barnets välmående. När barn hamnar i skolåldern 

brukar de i regel inte ha samma behov av att ha föräldern nära hela tiden, men 

samtidigt är föräldern fortfarande tryggheten för barnet. Barnet är nu mer 

förstående men har samtidigt blivit mer rädd för smärta. Barn i denna ålder blir 

ofta tillbakadragna och är känsliga mot stress. Barnet behöver få höra vad det är 

som ska göras och vilken kroppsdel det är som ska behandlas, för att tankar om 

stympning och kastrering inte ska oroa barnet. Dessa tankar är vanliga hos barn i 

förskoleåldern och hos yngre skolbarn (Edwinson, 1988, s. 24-30, Edwinson 

Månsson & Enskär, 2000, s. 49). 

 

Det finns flera andra faktorer förutom ålder som spelar in i förberedelsen av ett 

barn. Tidsperspektivet är ett exempel, om förberedelsen börjar för tidigt får barnet 

för mycket tid att fantisera om händelsen och börjar man informera för sent hinner 

inte barnet utveckla de jagförsvar som är nödvändiga. Tidigare erfarenheter är en 
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annan aspekt. Studier har visat att tidigare upplevelser av sjukvård inte minskar 

oro. Tvärtom kan adekvat förberedelse vara av ännu större vikt för dessa barn, 

speciellt om den tidigare erfarenheten var obehaglig för dem. De vanligaste 

reaktionerna av sjukhusvistelser är rädsla, oro och ovilja att samarbeta. Smärta är 

också vanligt under sjukhusvistelsen i samband med ingrepp, undersökningar och 

behandlingar. För att förbereda ett barn måste man ta hänsyn till vilket 

utvecklingsstadium de befinner sig på. Barn har olika intressen och kognitiv 

förmåga i varje utvecklingsstadium och förberedelsen måste anpassas individuellt 

till varje barn. De metoder för förberedelse som beskrivs i litteraturen har tre 

huvudprinciper; att förse barnet med information om kommande händelser, att 

uppmuntra barnet att uttrycka sina känslor och bygga upp förtroende mellan 

barnet och sjukvårdspersonalen. Den information som ges måste vara enkel, ärlig 

och inge trygghet. De flesta förberedelseprogram innehåller moment där barnet 

får titta och känna på utrustning och prova proceduren på en docka. Barnet kan 

även presenteras för den personal som ska utföra behandlingen, prata om sina 

rädslor och känslor och få svar på frågor och hjälp att återskapa den givna 

informationen. Många olika metoder finns för att lägga informationen på rätt nivå 

för barnet, bland annat; dockteater, lekterapi och korta filmer (Edwinson 

Månsson, 1992, s. 4-14). 

 

Genom att leka kan barnet bearbeta de händelser som hon är med om när hon 

vistas på sjukhus. Med bearbetning menas att barnet lär sig förstå vad som händer 

med henne, hon kan visa den rädsla som kan finnas inför behandling. Det är också 

ett sätt för barnet att fortsätta vara barn i en vuxenvärld. För barnet är leken ett sätt 

att kommunicera med sjukvårdspersonal och de andra vuxna. Lek delas in i olika 

grupper, den allmänna leken är till för att barnet ska få leka av sig och vara barn 

medan den strukturerade leken är mer en förberedande lek inför den behandling 

barnet ska genomgå (Edwinson Månsson & Enskär, 2000, s 45).  

 

En studie visade på tre metoder för förberedelse av barn. De tre metoderna var 

information, möte med personal och möjlighet till delaktighet. Resultatet visade 

att barn som varit med i gruppen för delaktighet visade betydligt mindre negativa 

känslomässiga reaktioner vid operation än de barn som var med i 

informationsgruppen (Twardosz, Weddle, Borden & Stevens 1986). 
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Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1997), säger att lekandet är en naturlig 

del i utvecklingen hos både barn och vuxna. I sin omvårdnadsteori beskriver hon 

leken i fem grundformer. Lekar kan vara både lustbetonande, uttryckande samt 

hjälpa till vid inlärning och anpassning av den nya informationen. Genom leken 

kan barnet bibehålla sin integritet (s. 26-27).  

 

 

Det är viktigt att förbereda barn inför obehagliga situationer. Förberedelsen kan se 

ut på olika sätt beroende på var barnet är i sin utveckling. Ett av dessa sätt är lek. 

Leken har stor betydelse i både vardagen och i sjukvården. Föräldern har en viktig 

roll i barnets liv därigenom även i sjukvårdssammanhang.  

       

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barnets behov av förberedelse 

inför operation. 

 

Frågeställningar: Hur förbereder man barnet? 

          Vad är föräldrarnas roll i förberedelsen? 

 

Metod 

Den här systematiska litteraturstudien är utförd enligt Forsberg och Wengström 

(2004, s. 29-30), som säger att en systematisk litteraturstudie är en metod där all 

relevant litteratur inom ett begränsat vetenskapligt område ska sökas och granskas 

med avsikten att sammanställa tidigare publicerade vetenskapliga studier. Den 

huvudsakliga litteraturen kommer i denna studie från artiklar som är sökta i 

databaserna PubMed, Cinahl via EBSCO och PsycInfo. Alla sökningarna utfördes 

med begränsningarna 2002-2007 i PsycInfo och CINAHL, 2003-2007 i PubMed 

english, swedish, norwegian, child preeschool 2-5 years, child 6-12 years  En 

manuell sökning gjordes utifrån redan funna artiklars referenslistor. De sökord 

som har används är antingen fritext eller tagna från KI:s Medical Subject 

Headings (MeSH-termer). De använda sökorden och kombinationer av sökorden 

redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Visar sökord och träffar i databaserna. Sökning gjord 070918. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fet stil - artiklar som ingår i studien 

( ) - Antal lästa abstrakt 

 

Inklusionskriterier 

De artiklar som har granskats har uppfyllt följande krav; de ska omfatta barn i 

åldrarna två till tolv år. Artiklarna sökta i Cinahl och PsycInfo skulle vara 

publicerade år 2002 eller senare och artiklarna sökta i PubMed skulle vara 

publicerade 2003 eller senare. Artiklarna skulle även vara skrivna på svenska, 

engelska eller norska.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte har något etiskt resonemang har uteslutits ur litteraturstudien. 

Även artiklar av låg vetenskaplig kvalitet. Review-artiklar och pilotstudier har 

också exkluderats.  

 

Bearbetning 

Vi har bearbetat och sammanställt den funna litteraturen i en litteraturstudie enligt 

Hellzén, Johansson och Pejlert (1999, s. 16-17). 

 

Fas 1 

Första bedömningen skedde genom att vi läste de relevanta artiklarnas titlar från 

databaserna. Vi gick vidare och läste sammanlagt 94 abstrakt. Vidare till 

 Sökord PubMed/Medline Cinahl via 
EBSCO 

PsycInfo 

1 Children 163 544 24 698          32 
376 

2 Surgery 32 863 3 143 832 
3 Nurs* 5 678 6 352 3 201 
4 Preparation 878 259 1 426 
 1 AND 2 AND 3 5 (30) 509 1 (21) 96    (15) 246 
 1 AND 4 1 (8) 74 64 217 
 1 AND 2 AND 3 

AND 4 23 (1) 11   1 (19) 54 

 Antal lästa 
abstrakt 38 22 34 

 Antal artiklar 
vidare till 
granskning 

10 4 1 

 Totalt antal 
artiklar  som 
ingår i studien 

6 1 1 
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granskning gick 15 artiklar. Fyra av dessa artiklar beställdes via Mittuniversitets 

bibliotek. Sedan gjordes en manuell sökning i de funna artiklarnas referenser. 

Utifrån det identifierades ytterligare nio artiklar. Kriterier för att de skulle gå 

vidare i granskningen var att de studerade titlarna och abstrakt behandlade det 

valda området. Sammanlagt gick 24 artiklar vidare till fas två. 

 

Fas 2 

Efter första bedömningen lästes artiklarna och granskades utifrån en omarbetad 

version av SBU-granskningsmall Hellzén och Pejlert (1999), se bilaga 1. 

Artiklarna klassificerades och värderades (Berg, Dencker & Skärsäter 1999), se 

avsnitt klassificering och värdering. Fakta om studierna dokumenterades i ovan 

nämnda granskningsmallar. Översikt över dessa, se bilaga 2. De övriga elva 

artiklar blev exkluderade, se bilaga 3.  

 

Fas 3  

I denna fas valde vi ut de granskade artiklarna med hänsyn till att de 

överensstämde med studiens syfte. De 13 artiklar som vi ansåg vara av medel och 

hög kvalitet blev inkluderade i litteraturstudien, se tabell 2. Efter detta 

sammanställdes artiklarna till ett resultat i litteraturstudien.  

 

Analys 

För att besvara syfte och frågeställningar i litteraturstudien utifrån artiklarna har 

de granskade artiklarna bearbetats och klassificerats (jfr Forsberg och Wengström, 

2003, s. 146). Vid textanalysen framkom tre kategorier, dessa är: ångest, 

förberedelse och delaktighet.  

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har gjorts enligt Berg, Dencker och Skärsäter (SBU-rapport nr. 3 

1999) och sorteras påföljande sätt: 

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t.ex. i form av intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden analyseras och presenteras med syfte 

att få fördjupad förståelse för livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter 

hos individer. 
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• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie där man 

jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till 

antingen en kontrollgrupp eller en eller flera experimentgrupper. 

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en experiment 

grupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp (historisk 

kontroll). 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 
 
 
Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 

  

 
 
 

 I= Hög kvalitet II= 
Medel 

III= Låg kvalitet 
 

K Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. 
Logiskt och begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

- 

Vagt definierad frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval. Otillräcklig beskriven 
datainsamling och analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. 
Oklar kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 
 I= Hög kvalitet II= 

Medel 

 
III= Låg kvalitet 
 

RCT Större välmonitorerad multicenter 
studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusivebehandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 

- 

Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

- 
Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet och analyserat 
med adekvata statistiska metoder 
(t.ex. multivariatanalys, fall-
kontrollmetodik, etc). Lång 
uppföljning. 

- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning 
eller inadekvata statistiska metoder. 
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Etisk granskning 

Forsberg och Wengström (2003), menar att noga etiska överväganden skall göras 

vid systematiska litteraturstudier, redovisa alla artiklar som ingår i studien och 

spara dessa i tio år. De uttrycker också att det är oetiskt att enbart presentera 

studier som stödjer forskarens egen åsikt (s. 73-74). I de artiklar som ingår i 

studien finns etiska resonemang. De allra flesta artiklar har blivit godkända av 

etiska komitteér, eller liknande. Författarna till studierna har innan påbörjat 

forskningen informerat vårdnadshavare och barn. Deltagandet har i nästan alla 

avseenden varit frivilligt och kunnat avslutas när helst de önskade. Artiklar utan 

etiskt tänkande har medvetet exkluderats från resultatet.  

 

Resultat 

I denna litteraturstudie ingår det tio kvantitativa och tre kvalitativa artiklar, av hög 

och medelkvalitet. De inkluderade studierna är utförda i Kina, Sverige, 

Storbritannien, England, USA och Österrike. Vid textanalysen framkom tre 

kategorier; Ångest, förberedelse och delaktighet. Vissa artiklar återkommer under 

flera kategorier, då med något olika fokus. 

  

Ångest  

Under denna kategori redovisas sex artiklar som berör de känslor av ångest som 

infinner sig hos barn innan operation. Även artiklar som visar hur man skattar 

dessa känslor ingår under denna kategori. Denna del omfattar studier genomförda 

av Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens och Vacik (2006), Claar, Walker och Smith 

(2002), Felder-Puig et al. (2003), Li och Lam (2003) och Li och Lopez (2006). 

 

Li och Lopez (2006), har gjort en kvantitativ tvärsnittstudie som bedömdes vara 

av hög kvalitet. Syftet med denna studie var att på ett multidimensionellt sätt 

närma sig barnens känslomässiga tillstånd inför en operation genom användandet 

av psykologiska, subjektiva beteende- skattningar. De 106 barn som deltog i 

studien var mellan sju till tolv år. I studien användes mätinstrumenten Chinese 

version of the State Anxiety Scale for Children (CSAC-S) och Children’s 

Emotional Manifestation Scale (CEMS). Även hjärtfrekvens och blodtryck 

mättes. Det resultat som författarna kom fram till var att korrelationen mellan 

CSAC-S och CEMS var positivt, likaså mellan hjärtfrekvensen och resultatet av 
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CSAC-S och CEMS mätningen. Undersökningen visade att barns ångest inför 

operation var relativ hög. Trots att barn och föräldrar fick rutinmässig 

information/förberedelse om pre- och postoperativ vård visade resultatet att det 

finns mer att göra för att minska barns ångest.  

 

En kvantitativ randomiserad kontrollerad studie som bedömdes vara av hög 

kvalitet av Felder-Puig et al. (2003), syftade till att undersöka om användandet av 

en barnbok, som handlar om ett barn som är inlagd på sjukhus, i förberedande 

ändamål kan minska stress och ångest hos barn och föräldrar inför planerad 

operation. Fyrahundra barn i åldern två till tio år fördelades i en kontrollgrupp (n= 

240) och en experimentgrupp (n=160). För att försäkra sig om att kontrollgruppen 

inte använde sig av boken gjordes testet under tiden som boken inte var utgiven. 

Enkäten State and Trait Anxiety Inventory (STAI) besvarades preoperativt. Det 

som resultatet visade var att mödrarna som använt sig av boken vid förberedelse 

för sitt barn kände mindre ångest inför operationen än kontrollgruppens mödrar. 

Även barnen i experimentgruppen kände mindre ångest, irritabilitet och blev på 

bättre humör. 

 

Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens och Vacik (2006), har gjort en kvantitativ, 

kontrollerad dubbelblind, interventionsstudie som bedömdes vara av 

medelkvalitet. Målet med undersökningen var att avgöra om barn som förberetts 

för elektiv poliklinisk operation upplever mindre ångest än de som inte förbereds. 

I undersökningen ingick totalt 80 barn i interventionsgruppen och 62 i 

kontrollgruppen. Alla barn fick den sedvanliga preoperativa informationen och 

undervisningen. Barnen i interventionsgruppen fick tillsammans med föräldrarna 

en 20 minuter lång guidning i alla de relevanta områdena på sjukhuset, förklaring 

av operationsprocessen och var och när separationen från föräldrarna kommer att 

ske. De fick även besöka ett rum utrustat med medicinsk utrustning där barnen 

själva fick utforska redskapen. Datainsamlingen gjordes med hjälp av pre- och 

posttest och mätskalor användes. Resultatet visade att barn som fått förberedelse 

kände mindre ångest inför operationen än de som fått standardinformation. Det 

visade också att barnen i interventionsgruppen hade postoperativt lägre ångestnivå 

än preoperativt jämfört med kontrollgruppen som kände större ångest efter 

operationen än före. 
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En kvantitativ, interventions studie av Claar, Walker och Smith (2002), som 

bedömdes vara av medelkvalitet och hade som syfte att undersöka inflytandet av 

kognitiv bedömning av den väntade ångesten och stressen inför och efter 

behandling bland barn som genomgår elektiv poliklinisk operation. En enkät 

besvarades av 100 barn medan deras föräldrar besvarade en annan enkät. 

Frågeformulären inkluderade olika mätinstrument som visade barnens 

upplevelser. Resultatet visar att barn som visste mer om ingreppet upplevde det 

mindre hotande, som i sin tur sedan upplevde mindre oro. Ytterligare visade 

resultatet att minskad oro ledde till minskad stress som i sin tur leder till minskad 

smärta, minskat obehag och mindre negativ attityd till framtida undersökningar. 

 

I en kvantitativ, deskriptiv, interventionsstudie av Li och Lam (2003), som 

bedömdes vara av medelkvalitet undersöktes hur mycket ångest barn och deras 

föräldrar upplever i samband med polikliniska operationer. I syftet ingick även att 

undersöka sambandet mellan barnets preoperativa ångestnivå och grad av 

medverkan i sin vård vid introduktionen och i det postoperativa skedet. 

Författarna använde sig av en pre- och post-test design som mätte ångest nivån 

hos 112 barn och deras föräldrar. Resultatet visade att den preoperativa ångesten 

var relativt hög hos både barn och föräldrar. Barn med hög nivå av ångest visade 

lägre grad av medverkan i sin vård och att föräldrars och barns ångestnivå är 

beroende av varandra. 

 

Förberedelse 

Denna kategori genomsyras av betydelsen av förberedelse. Lekterapi är en form 

av förberedelse som visat sig effektiv. Därför belyses artiklar om lekterapi och 

barns upplevelse av lekterapi samt sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden. 

Kategorin omfattas av åtta studier genomförda av Edwinson Månsson och Dykes 

(2004), Carroll (2002), Li, Lopez och Lee (2007a), Li, Lopez och Lee (2007b), 

Scott, Langton och O´Donoghue (2002), Smith och Callery (2005), Rushford, 

Burge, Mullee, Jones, McDonald och Glasper (2006) och Wikström (2005). 

 

Scott, Langton och O´Donoghue (2002), har gjort en kvantitativ delvis 

retrospektiv interventionstudie, som bedömdes vara av hög kvalitet. Syftet med 

studien var att undersöka effekten av ett pedagogiskt program för att förbereda 
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små barn inför radioterapi och på så sätt minimera användandet av lugnande 

medel och anestesi. I studien deltog 63 barn mellan åldrarna två till fem år, 

författarna använde sig av ett singelblindtest där familjerna var omedvetna om att 

en undersökning pågick. Ett individuellt bemötande från personalen på 

barnavdelningen var av stor vikt då varje barns och familjs erfarenhet är unik. Det 

diskuterades om lekterapi skulle testas istället för lugnande läkemedel. Ville 

föräldrarna ge barnet lugnande gick personalen inte emot deras önskan. Resultatet 

av denna studie visade att användandet av lugnande läkemedel kan minimeras 

med hjälp av ett effektfullt förberedande lekprogram. Om barnet kommer in till 

sjukhuset för att få akutbehandling eller smärtlindring kan lugnande läkemedel 

behövas. När läget sedan stabiliserats kan lekterapi ersätta läkemedel.  

 

Edwinson Månsson och Dykes (2004), gjorde en kvalitativ deskriptiv 

tvärsnittstudie, som bedömdes vara av hög kvalitet med syftet att belysa hur 

svenska barnavdelningar utövar information till barn och föräldrar inför 

undersökningar och ingrepp. En enkät skickades ut till 83 barnavdelningar i 

landet. Huvudkategorierna i formuläret behandlade sjukhusets karaktär, 

informationsarbete och metoder för att ge information. Barn och föräldrar som 

besökte sjukhuset för ett planerat eller akut besök besvarade frågorna.  Av svaren 

från formulären gjordes en manifest innehållsanalys. Resultatet som erhölls var att 

största antalet av avdelningarna alltid ger information. Tidpunkten och längden 

för förberedelse varierar stort mellan avdelningarna. Beroende på barnets ålder 

varierade även tillvägagångssättet av förberedelse. 

 

En kvalitativ, deskriptiv studie av Wikström (2005), som bedömdes vara av hög 

kvalitet hade syftet att undersöka vad som framkommer när barn ges möjligheten 

att använda sig av uttryckande konst, så som lera, färger och textilier. Barn i sex 

till nio års ålder observerades och intervjuades av lekterapeuten. Innehållet i 

barnens berättelser analyserades. Resultatet redovisar att barnen uttrycker sig 

genom skapande aktiviteter. Dessa uttryck resulterade i tre teman: hjälplöshet, 

längtan, rädsla och oro. Exempelvis gjorde en pojke en mask som täckte hela 

ansiktet. Han berättade att den fick honom att känna sig trygg när han bar den vid 

undersökningar. Längre fram i behandlingen gjorde han en mask som enbart 

täckte ögon och näsa. 
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En kvantitativ randomiserad kontrollerad intervention studie av Li, Lopez och Lee 

(2007a), som bedömdes vara av hög kvalitet med syftet att jämföra utgången av 

sedvanlig förberedelse av barn i sju till tolv års ålder och barn förberedda med 

lekterapi inför en poliklinisk operation. Totalt 203 barn deltog i studien, 97 i 

experimentgruppen och 106 i kontrollgruppen. Alla barn fick den rutinmässiga 

informationsförberedelsen. Medan barnen i experimentgruppen även fick delta i 

ett lekterapiprogram som pågick en timme. De fick rundvandring på 

operationsavdelningen och i operationssalen, demonstration på dockor och 

uppmuntrades att känna på saker och själv prova på olika moment. Barnens 

upplevelse av oro och ångest mättes före och efter operationen, sammanlagt tre 

gånger. Studiens resultat visar att barn i experimentgruppen upplevde mindre oro 

vid alla tre mätta tidpunkterna. Barn som förberetts med lekterapi kände mindre 

obehag när anestesin introducerades. Det framkom inte någon signifikant skillnad 

mellan grupperna i upplevelsen av postoperativ smärta. 

 

En kvantitativ prospektiv randomiserad kontrollerad interventionsstudie av Li, 

Lopez och Lee (2007b), som bedömdes vara av hög kvalitet undersökte effekten 

av att låta barn som ska genomgå en poliklinisk operation delta i lekterapi och 

dessutom belystes vikten av föräldrars delaktighet i den psykologiska 

förberedelsen inför operation. Studien utfördes på 203 barn i åldrarna sju till tolv 

år och deras föräldrar som skulle genomgå en poliklinisk operation. I 

experimentgruppen ingick 97 barn och 106 i en kontrollgrupp. En till två veckor 

innan operation fick barnen i experimentgruppen rundvandring på avdelningen 

där de fick prova medicinskt material som till exempel anestesimask på en docka. 

Resultatet visar att barn som fick preoperativ lekterapi uppvisade färre 

känsloutbrott. Man fann en positiv korrelation mellan barnets och förälderns oro. 

 

Smith och Callery (2005), har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer som bedömdes vara av hög kvalitet. Syftet med denna studie var att 

utforska barns behov av information i samband med planerad operation. Nio barn 

i åldern sju till elva blev intervjuade genom att de fick visa vad för känslor de 

hade inför operation genom att rita eller skriva något de funderade över angående 

det stundande sjukhusbesöket. De fynd som gjordes var att barn i dessa åldrar vill 

ha information via broschyrer, fotografier, teckningar om hur det går till på 
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sjukhus och hur det ser ut vid en operation. Vissa barn ville komma till sjukhuset 

på besök någon dag innan operationen för att förbereda sig. 

 

Carroll (2002), utförde en studie som bedömdes vara av hög kvalitet med 

Grounded Theory metoden. Syftet med studien var att beskriva försöket att som 

lekterapeut lyssna på barnens åsikter om lekterapi. Studien bygger på djupgående 

intervjuer med barnen och intervjuer med lekterapeuten innan varje träff med 

barnen. Fynden av intervjuerna delades in i fem teman. Resultatet visade att de 

flesta barnen oroade sig för, innan de börjat, att de skulle vara tråkigt att delta i 

lekterapi och att de skulle behöva öppna sig och prata. Den grundläggande åsikten 

bland barnen var att lekterapi var roligt och att det hjälpte dem. Att få fika, ha en 

egen låda att lägga sina saker i och att de kände att de kunde anförtro sig åt 

lekterapeuten var saker som de påpekade att de upplevde som betydelsefullt. 

Barnen beskrev också lekterapeuten som snäll och hjälpsam, men hade svårt att 

vidare utveckla sin åsikt. 

 

En kvantitativ randomiserad, kontrollerad studie av Rushford, Burge, Mullee, 

Jones, McDonald och Glasper (2006), som bedömdes vara av hög kvalitet med 

syftet att undersöka om sjuksköterskor kan ta över ansvaret att preoperativt 

bedöma barn, inför en poliklinisk operation, från chefsläkare. Studien gjordes 

med en ekvivalent metod och involverade 595 barn, fördelat på 288 i 

experimentgruppen och 307 i kontrollgruppen. Sköterskorna som fick uppgiften 

att bedöma barnen genomgick ett 40 timmar långt träningsprogram. Resultaten 

visade att sköterskans förmåga att upptäcka viktiga kliniska avvikelser hos barn 

motsvarar läkarens förmåga att finna dessa. 

 

Delaktighet 

 Denna kategori belyser föräldrarnas delaktighet. Här behandlas två artiklar 

genomförda av Felder-Puig et al. (2003) och Li, Lopez och Lee (2007b). 

 

En kvantitativ prospektiv randomiserad kontrollerad interventionsstudie av Li et 

al. (2007b), som bedömdes vara av hög kvalitet undersökte effekten av att låta 

barn som ska genomgå en poliklinisk operation delta i lekterapi och belysa vikten 

av föräldrars delaktighet i den psykologiska förberedelsen inför operation. Det var 
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viktigt att samma förälder följde med barnet vid varje besök. Barnen fick 

rundvandrig på avdelningen, demonstration av och själva prova medicinsk 

utrustning. Resultatet visar på en signifikant skillnad på tillfredställelse hos 

föräldrarna i båda grupperna, där föräldrar i experimentgruppen rapporterade 

högre grad av tillfredställelse. Man fann en positiv korrelation mellan barnets och 

förälderns oro. 

 

En kvantitativ randomiserad kontrollerad studie som bedömdes vara av hög 

kvalitet av Felder-Puig et al. (2003), Syftet var att undersöka hur en barnbok, som 

handlar om ett barn som är inlagd på sjukhus, kan minska stress och ångest hos ett 

barn och föräldrar inför planerad operation. Enkäten State and Trait Anxiety 

Inventory (STAI) besvarades pre- och postoperativt. Resultatet visade att 

mödrarna som använt sig av boken vid förberedelse med sitt barn kände mindre 

ångest än kontrollgruppens mödrar.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I studien användes elva kvantitativa och tre kvalitativa vetenskapliga artiklar. De 

använda databaserna valdes därför att de är specifikt inriktade på omvårdnad och 

gav träffar som var relevanta. För att kunna avgränsa det omfattande 

forskningsområdet begränsades sökningarna med att bara gälla barn i åldrarna två 

till tolv år, studierna skulle vara skrivna på svenska, engelska eller norska. Även 

studiernas publiceringsår begränsades; 2002-2007 i Cinahl och PsycInfo samt 

2003-2007 i PubMed. Inställningarna i databasen PubMed tillåter endast 

inställningar med femårsintervall för studiers ålder, vilket gjorde att vi valde dessa 

begränsningar. Vi valde att endast gå sex år tillbaka i tiden för att få fram modern 

forskning. Bakgrunden innehåller äldre litteratur därför anser vi att nyare 

forskning i resultatet styrker litteraturen i bakgrunden. De flesta sökorden är 

hämtade från KI:s MeSH-termer. Sökordet förberedelse (preparation) är en 

fritextsökning som inkluderades eftersom ordet bildar en röd tråd genom hela 

studien. I inledningen av sökningen i databaserna använde vi oss även av 

sökorden teaching och play therpy. Då dessa ej gav något relevant resultat 

redovisas de inte i tabell 1. En manuell sökning utifrån tidigare funna artiklars 

referenslistor genomfördes.  
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De inkluderade artiklarna är alla skrivna på engelska, då vi inte är vana vid den 

engelska fackterminologin kan detta ha gett upphov till feltolkningar vid 

granskning och kvalitetsbedömning. Vi är två som har granskat artiklarna och fört 

kontinuerliga diskussioner för att minimera risken för feltolkningar.  

 

Studierna som ingår i resultatet betecknas komma från både Storbritannien och 

England även om dessa ibland kan anses vara samma land med olika benämning. 

Detta är ett medvetet val av oss eftersom författarna till dessa artiklar har själva 

skrivit dessa som land där studien genomfördes. Vi anser att det är etiskt korrekt 

att ta hänsyn till författarens ord. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva barnets behov av förberedelse 

inför operation. Resultatet visar att barn upplever ångest inför främmande 

situationer och att det finns enkla metoder för att lindra denna ångest. Att ge barn 

en adekvat förberedelse inför operationen har visats sig, inte bara minska den 

preoperativa ångesten, utan även underlätta den postoperativa omvårdnaden och 

ge barnet en positiv inställning till sjukvården. Lekterapi är en metod för 

förberedelse som på olika sätt blivit testad flertalet gånger i de funna studierna. 

Barns egna åsikter om lekterapi har visat sig varit positiva. Föräldrarna spelar en 

stor roll i barnens vård och deras ångest speglar av sig på barnens reaktioner, 

därför är det viktigt att involvera föräldrarna i processen.   

 

För ett barn kan en traumatisk upplevelse vara allt från tvångsbehandling till brist 

på förberedelse. När en människa går igenom en traumatisk kris delas 

reaktionerna in i fyra stadier; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. Det är viktigt att ta sig igenom varje stadium för att kunna 

bemästra krisen. Om inte chansen ges att gå igenom bearbetningsfasen kan man 

inte gå vidare och bli starkare av erfarenheten. När barn upplever psykiskt 

stressande situationer utan att få bearbeta dessa kan det ge kvarhängande men 

även senare i livet. Alla obehagliga upplevelser behöver inte påverka barnet 

långsiktigt om adekvat förberedelse tillämpats (jfr Cullberg, 2006, s. 152; 

Edwinson Månsson, 1992, s. 1). I resultatet framkommer det att det bara finns 
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fördelar med att förbereda barn, eftersom barnet blir lugnare, känner mindre 

ångest och det går lättare att hantera den pre- och postoperativa omvårdnaden.  

 

Föräldrarna är tryggheten för barnen och deras relation är mycket viktig. Utan 

föräldrarna skulle barnet vara i en än mer utsatt position. Föräldrarna har makt att 

antingen hjälpa eller stjälpa sitt barns välmående i samband med operationen (jfr 

Kleiber och McCarthy, 2006). Flertalet av artiklarna i resultatet påpekar vikten av 

att involvera föräldrarna genom hela processen. Föräldrarna bör vara lika 

förberedda som barnen eftersom deras oro står i direkt anknytning till barnens 

oro. Ingen känner sitt barn lika väl som föräldern därför är de dem som på bästa 

sätt kan distrahera barnen under obehagliga moment. De vet hur barnet brukar 

reagera i liknande situationer. 

 

Lekterapi i olika former är en av de främsta metoderna för förberedelse som 

använts i mycket stor utsträckning. Att låta barnet se, känna på och uppleva 

utrustning och procedurer tar udden av obehaget. Lekterapi i uttryckande form är 

ett mycket bra redskap för den bearbetning barnen behöver av skrämmande 

situationer. Den information som ges till barn måste vara anpassad till barnets 

nivå och inge trygghet (jfr Edwinson Månsson, 1992; Edwinson Månsson & 

Enskär, 2000). I resultatet framkommer det att barn som fått exempelvis guidade 

turer på sjukhuset med demonstration av utrustning känner mindre ångest än barn 

som enbart fått information. Barn kan med hjälp av skapande konst uttrycka och 

bearbeta känslor. Tillfrågade barn har berättat att de anser att lekterapi är positivt.  

 

Lek kan hjälpa barnen att bearbeta, hantera och förstå vad som ska hända. Genom 

att barnet får kunskaper om medicinsk utrustning görs det okända känt och 

minskar upplevelsen av ångest och oro (jfr Eriksson, 1997 s. 26-27).  

 

Förberedelse av barn är en väsentlig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, för 

att kunna erbjuda barnet samma möjlighet till bibehållande av integritet som 

vuxna får. För att vården ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt krävs 

det att barnet känner trygghet och tillit. När en vuxen kommer i kontakt med 

vården ges information om sjukdom och behandlingar. På samma sätt bör vi tänka 

på barn som tvingas tillbringa tid på sjukhus. Det är kanske ännu viktigare att 
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barnen, som står utan tidigare erfarenheter, får möjlighet att uppleva sjukvården 

som något naturligt och inte skrämmande. Är barn väl förberedda är det lättare att 

ge barnet god vård, eftersom barnet är mer villig att samarbeta (jfr Edwinson 

Månsson, 1992 s. 4-12, Edwinson Månsson & Enskär, 2000 s.49) 

 

Avslutning 

Det är av stor vikt att den forskning som har gjorts når ut till sjukvårdspersonal för 

att den ska kunna tillämpas överallt. Vi anser att mer forskning inom området 

behövs eftersom vården och samhället hela tiden utvecklas. Forskning som finns 

idag är bedriven i västerländska kulturer. Förutsättningarna för förberedelse av 

barnen i utvecklingsländer ser inte ut på samma sätt, därför skulle forskning 

behöva bedrivas även i dessa kulturers ekonomi och anda. 
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stress inför och efter behandling bland 
barn som genomgår elektiv poliklinisk 
operation. 

kvantitativ, kontrollerad, 
interventions studie 

 Familjer, barn i åldern 8 -
17 år. 
 
 
 
 
N = 118 
       (18) 

X2 – test, SEM, CFI, 
RMSEA, blodtryck, 
polsoximetri, STAIC, 
OSBD-R, Face Pain Scale, 
modifierad version av 
Post-Endoscopy Patient 
Questionnarie. 

Resultatet visar att barn som visste mer 
om ingreppet upplevde det som mindre 
hotande, som i sin tur sedan upplevde 
mindre oro. Minskad oro ledde till 
minskad stress som i sin tur leder till 
minskad smärta, minskat obehag och 
mindre negativ attityd till framtida 
undersökningar. 

CCT - II 



Bilaga 2. Fortsättning

 
RCT – Randomiserad Kontrollerad studie I – Hög kvalitet 

CCT – Kontrollerad studie  II – Medelgod kvalitet 

DS – Deskriptiv studie 

K – Kvalitativ Studie 

 

 
 
 
 
 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention Deltagare 
( Bortfall ) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Studiedesign 

Edwinson 
Månsson et al.  
2004 
Sverige 

Att belysa hur svenska barnavdelningar 
utövar information till barn och föräldrar 
inför undersökningar och ingrepp. 

Kvalitativ studie, 
deskriptiv, tvärsnittstudie 
och intervention.  

Svenska barnavdelningar. 
 
 
N= 108 
      (25) 

Manifest innehållsanalys De flesta av avdelningarna erbjuder 
alltid information. Tiden för 
förberedelse varierar stort mellan 
avdelningarna. Beroende på barnets 
ålder varierade sättet att förbereda. 

K - I  
 

Felder-Puig et al. 
2003 
Österrike 

Undersöka hur en barnbok som handlar 
om ett barn som är inlagd på sjukhus, 
kan minska stress och ångest hos barn 
och föräldrar.  

Kvantitativ, randomiserad, 
kontrollerad studie.  

Barn och mödrar. 
 
 
 
N = 610 
      (210) 

X2 – test, T-test, P-värde 
STAI skala. 

Mödrar som använt boken vid 
förberedelse med sitt barn kände 
mindre ångest än kontrollgruppen. De 
barn som var i experimentgruppen 
kände mindre ångest, irritabilitet och 
blev på bättre humör.  

 RCT - I 

Li et al.  
2003 
Kina 

Undersöka hur mycket ångest barn och 
deras föräldrar upplever i samband med 
polikliniska operationer. Att undersöka 
sambandet mellan barnets preoperativa 
ångestnivå och grad av medverkan i sin 
vård vid introduktionen och i det 
postoperativa skedet. 

Kvantitativ, deskriptiv, 
interventionsstudie. 
Pre- och post test. 

Barn som skulle genomgå 
omskärelse. 
 
 
 
N = 112 
       (framgår ej) 

P-värde,  
CSAC-S, STAIC, CVI, 
LISREL 

Resultatet visade att den preoperativa 
ångesten var relativt hög hos både barn 
och föräldrar. Barn med hög nivå av 
ångest visade lägre grad av medverkan 
i sin vård och att föräldrars och barns 
ångestnivå är beroende av varandra. 

DS - II 



Bilaga 2. Fortsättning 

 
RCT – Randomiserad Kontrollerad studie I – Hög kvalitet 

CCT – Kontrollerad studie  II – Medelgod kvalitet 

DS – Deskriptiv studie 

K – Kvalitativ Studie 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention Deltagare 
( Bortfall ) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Studiedesign 

Li et al. 
2006 
Kina 

Att på ett multidimensionellt sätt närma 
sig barnens känslomässiga tillstånd inför 
en operation genom användandet av 
psykologiska, subjektiva beteende- 
skattningar. 
 

kvantitativ  tvärsnittstudie. Barn mellan 7 -12 år. 
 
 
 
      
 
 
 
 
N= 106 
      (framgår ej) 

SPSS, korrelations 
analyserad 
CSAS-C och CEMS 

Resultatet visar att korrelationen 
mellan CSAC-S och CEMS var 
positivt, likaså mellan hjärtfrekvensen 
och resultatet av CSAC-S och CEMS 
mätningen. Barns ångest inför 
operation var relativ hög. Trots att barn 
och föräldrar fick rutinmässig 
information/förberedelse om pre- och 
postoperativ vård visade resultatet att 
det finns mer att göra för att minska 
barns ångest. 

DS - I 

Li et al. 
2007 
Kina 

Undersöka effekten av att låta barn som 
ska genomgå en poliklinisk operation 
delta i lekterapi och belysa vikten av 
föräldrars delaktighet i den psykologiska 
förberedelsen inför operation. 

Kvantitativ, prospektiv, 
randomiserad, 
kontrollerad, intervention 
och singel-blind studie. 
Upprepad pre- och 
posttest. 

Barn i 7-12 års ålder 
inskrivna för poliklinisk 
elektiv operation.  
 
N = 203 
       (framgår ej) 

X2 –test, T-test., 
SPANOVA, SPSS 
CSAS-C, CEMS, VAS 
och PPSQ 

Barn uppvisade mindre känsloutbrott. 
Föräldrarna kände större 
tillfredställelse. Barn och föräldrar där 
barn deltagit i lekterapi kände mindre 
oro pre- och post operation. 

RCT - I  

Li et al. 
2007 
Kina 

Jämföra om lekterapi gav barn i 7-12 års 
åldern mindre ångest före och efter 
operation, färre negativa känslor inför 
anestesi och lägre post-op smärta jämfört 
med barn i samma ålder som fått 
sedvanlig förberedelse. 

Kvantitativ, randomiserad, 
kontrollerad, intervention 
studie. Tvågrupps pre-test 
och upprepade post-test, 
singel-blind studie. 
Datainsamlingen pågick i 
1 timme.  

Barn i 7-12 års ålder. 
Inskrivna för poliklinisk 
elektiv operation.  
 
 
 
 
N = 349 
      (133) 

 X2 –test, T-test. CSAS-C, 
CEMS, VAS. 

Barn i experimentgruppen upplevde 
mindre oro i alla tre mätta 
tidpunkterna. Orons styrka berodde på 
vilken typ av intervention som gjorts. 
Barn som fått terapeutisk lekterapi 
hade färre dåliga känslor när anestesi 
introducerades. Ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna i 
upplevelsen av postoperativ smärta. 

RCT - I 



Bilaga 2. Fortsättning 

 

RCT – Randomiserad Kontrollerad studie I – Hög kvalitet 

CCT – Kontrollerad studie  II – Medelgod kvalitet 

DS – Deskriptiv studie 

K – Kvalitativ Studie 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention Deltagare 
( Bortfall ) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Studiedesign 

Li et al. 
2007 
Kina 
 
 
 
 
 
 

Jämföra om lekterapi gav barn i 7-12 års 
åldern mindre ångest före och efter 
operation, färre negativa känslor inför 
anestesi och lägre post-op smärta jämfört 
med barn i samma ålder som fått 
sedvanlig förberedelse.  

Kvantitativ, randomiserad, 
kontrollerad, intervention 
studie. Tvågrupps pre-test 
och upprepade post-test, 
singel-blind studie. 
Datainsamlingen pågick i 
1 timme.  
 

Barn i 7-12 års ålder. 
Inskrivna för poliklinisk 
elektiv operation.  
 
 
 
 
N = 349 
       (133) 

 X2 –test, T-test. CSAS-C, 
CEMS, VAS.  

Barn i experimentgruppen upplevde 
mindre oro i alla tre mätta 
tidpunkterna. Orons styrka berodde på 
vilken typ av intervention som gjorts. 
Barn som fått terapeutisk lekterapi 
hade färre dåliga känslor när anestesi 
introducerades. Ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna i 
upplevelsen av postoperativ smärta.  

RCT - I 
 

Rushford et al. 
2006 
Storbritannien 
 

Undersöka om sjuksköterskor kan  ta 
över utvärderingen av barn som 
genomgår polikliniska operationer från 
överläkare ( senior house officers). 

Kvantitativ, 
randomiserad,kontrollerad, 
singelblind-studie. 
Ekvivalent metod. 

Sjuksköterskor och 
överläkare. 
 
N = 595 
       (22) 

X2 – test, T-test. Sköterskans förmåga att upptäcka 
kliniska signifikanta abnormalitet hos 
undersöknings populationen 
överensstämmer med överläkarnas 
 (senior house officers). 

RCT - I 

Scott et al.  
2002 
Storbritannien  

Undersöka effekten av ett pedagogiskt 
program för att förbereda små barn inför 
radioterapi för att minimera användandet 
av lugnande och anestesi. 
 

Kvantitativ, deskriptiv, 
delvis retrospektiv 
interventionstudie, 
singelblindtest 

Barn i åldern  2-5 år. 
 
 
 
 
 
 
 
N = 63 
       (framgår ej) 

X2 – test, SPSS 
 (deskriptiv statistik). 
 

Resultatet av denna studie visade att 
användandet av lugnande läkemedel 
kan minimeras med hjälp av ett 
effektfullt förberedande lekprogram. 
Om barnet kommer in till sjukhuset för 
att få akutbehandling eller 
smärtlindring kan lugnande läkemedel 
behövas. När läget sedan stabiliserats 
kan lekterapi ersätta läkemedel.   

DS - I 



Bilaga 2. Fortsättning

 
RCT – Randomiserad Kontrollerad studie I – Hög kvalitet 

CCT – Kontrollerad studie  II – Medelgod kvalitet 

DS – Deskriptiv studie 

K – Kvalitativ Studie 

 

 
 
 
 
 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention Deltagare 
( Bortfall ) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Studiedesign 

Smith & 
Callery 
2005 
Storbritannien 

Utforska barns behov av information i 
samband med planerad operation. 

Kvalitativ studie. 
Djupgående intervjuer   

Barn i 7-11 års ålder. 
 
 
 
 
N = 9 
      (framgår ej) 

Innehållsanalys Det framkom att barn i skolåldern vill 
ha informationen via broschyrer med 
fotografier och tekningar på hur 
sjukhusvistelsen kommer att vara. Att 
besöka sjukhuset innan 
operationsdagen var också ett 
alternativ som förberedelse.  

K - I 

Wikström 
2005 
Sverige 

Att undersöka vad som framkomer när 
barn ges möjligheten att använda sig av 
uttryckande konst, så som lera, färger och 
textilier.  

Kvaltitativ deskriptiv 
studie. Lekterapeuter 
förde noteringar under 
tiden som barn var på 
lekterapin för att sedan 
spela in dialogerna som 
varit.   

Barn på sjukhus mellan 6 
och 9 år. 
 
 
N = pojkar 12 
       flickor 10 
       (framgår ej) 

Innehållsanalys Barnen beskriver sig själva genom den 
uttryckande konsten. Genom den 
uttryckande konsten påvisade barnen 
rädsla, maktlöshet och längtan.  

K - I 
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Författare År Titel Orsak till 
exkludering 

Abbott 1990 

Therapeutic use of play in the 
psychological preparation of 
preschool children undergoing 
cardiac surgery. 

Uppfyller ej 
inklusionskriterierna  

Burke, Harrison, 
Kauffmann & Wong 2001 

Effects of StressPoint Intervention 
With Families of Repeatedly 
Hozpitalized Children.  

Uppfyller ej 
inklusionskriterierna  

Chambers, Craig & 
Bennett 

2002 The Impact of Maternal Behavior 
on Children’s Pain Experiences: 
An Experimental Analysis 

Syftet stämmer ej 

Crock, Olsson, 
Philips, Chalkiadis, 
Sawyer, Ashley, 
Camilleri & Carlin 

2003 

General anaesthesia or consius 
sedation for painfull procedures in 
childhood cancer: the familys 
perspective 

Syftet stämmer ej 

Ireland 2006 
Unique Concerns of the Pediatric 
Surgical Patient: Pre-, Intra-, and 
Postoperatively. 

Uppfyller ej 
kriterierna för 
vetenskaplig artikel 

Kleiber, Craft-
Rosenberg och Harper 2000 

Parent as Distraction Coaches 
during IV Insertion: A 
Randomized Study. 

Uppfyller ej 
kriterierna för 
vetenskaplig artikel 

Li & Lopez 2004 
Psychometric Evaluation of the 
Chinese Version of the Anxiety 
Scale for Children 

Syftet stämmer ej 

Li & Lopez 2005 
Children’s Emotional 
Manifestation Scale: development 
and testing 

Syftet stämmer ej 

Martinson & Yee  2003 
Parental Involvement in Restoring 
the Health of a Child With Cancer 
in Hong Kong  

Syftet stämmer ej 

McCarthy & Kleiber 2006 

A Conceptual Model of Factors 
Influencing Children’s Responses 
to a Painfull Procedure When 
Parents are Distraction Coaches 

Review artikel, fyller 
ej inklusionskraven 

O’Donnell 2007 
Inpatient Surgical Bowel Preps: 
Making Them Work 

Uppfyller ej 
kriterierna för 
vetenskaplig artikel 


