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Abstrakt 
Inledningen beskriver hur utvecklingen inom barnsjukvården har varierat 
under årens gång. Från att barn och föräldrar fått vara tillsammans på 
sjukhuset till att föräldrarna ombetts att inte besöka sina barn på 
sjukhuset på grund av smittorisk. Barn som vistas på sjukhus upplever en 
ny situation i livet. Syftet var att belysa faktorer av betydelse för 
omvårdnad av barn och dennes familj inför ett dagkirurgiskt ingrepp. 
Metoden baserades på litteraturstudier. Sökning efter artiklar gjordes i 
databaserna PubMed (Medline) och Cinahl Ebsco. Resultatet har sedan 
redovisats utifrån tre kategorier; information, terapeutisk lek samt 
relationer. Resultatet visade att barn som deltog vid preoperativa 
undervisningsprogram hade mindre känslomässigt lidande än barn som 
inte fick undervisning. Slutsatsen blev att betydelsefulla faktorer för 
omvårdnaden skulle fokusera på att barnen förbereddes med hjälp av den 
utrustning som kom att användas vid operationen, gärna i form av lek. 
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Inledning 
För ungefär 160 år sedan öppnades de första barnsjukhusen i Europa. Då 

uppmanades föräldrarna att vara med sina barn så mycket som möjligt på 

sjukhusen. Personalen som vårdade barnen använde sig av privata kläder istället 

för tjänstedräkter. Vid 1800-talets slut ändrades detta synsätt mycket på grund 

av att smittorisken antogs öka om föräldrarna vistades med sina barn. Det 

visade sig också att barnen reagerade starkt när föräldrarna lämnade 

avdelningen vid besökstidens slut. De barn som inte fick besök lugnade sig 

lättare och av detta antogs att dessa anpassade sig snabbare till sjukhusmiljön. 

Kunskaperna gjorde att föräldrar avråddes till att besöka sina barn på sjukhusen. 

Barn som skildes från sina föräldrar kunde reagera med dålig tolerans vid 

senare separationer i livet och då plågas av ångest och otrygghet. Även om 

forskningen tidigt visade på att separationen från föräldrarna inte var bra skulle 

det ta många år innan omvårdnaden av barnen förändrades i verkligheten 

(Tveiten, 2000, s. 102). Trots denna kunskap förändrades inte inställningen i 

barnsjukvården. Under 1960- och 1970-talet skulle barnen vårdas utan dalt då 

känsloyttringar från barn och föräldrar sågs som ett problem. Rutinerna ansågs 

som mycket viktiga. Barnen skulle vara tysta och snälla och de skulle skötas 

och tvättas efter fasta rutiner (Erlöv & Petersson, 1998, s. 95-96).  

 

Förändringens tid var kommen. I mitten på 1970-talet kom Socialstyrelsen ut 

med föreskrifter om vård av barn på sjukhus. Föräldraförsäkringen introducera-

des, vilket gjorde det möjligt för en förälder att stanna hemma från arbetet med 

sitt sjuka barn. Utvecklingen gick framåt och i dag bor föräldrarna med sina 

barn på sjukhuset dygnet runt (Bischofberger, Dahlquist, Edwinson-Månsson, 

Tingberg & Ygge, 2004, s. 16). Även lagstiftningen har utvecklats. Det beskrivs 

i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2b §, att patienten ska ges 

individuellt anpassade upplysningar om sin hälsa och om de metoder och 

behandlingar som finns. Den här rätten gäller även barn som vårdas eller 

behandlas inom sjukvården (Edwinson-Månsson, 2001, s. 105). Barn som vistas 

på sjukhus upplever ofta en helt ny situation i sitt liv. De möter främmande 

personer i vita kläder, miljön är ny och de kan ha smärta som gör att 

lekmöjligheten begränsas. Den här situationen, som medför nya och främmande 

erfarenheter, kan ge upphov till spänning och otrygghet. En vanlig reaktion hos 
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yngre barn är regression. Denna försvarsmekanism innebär att barnet under en 

period återgår till en tidigare utvecklingsnivå vilket kan vara ett tecken på att 

barnet inte riktigt klarar av att hantera kraven från omgivningen (Tveiten, 2000, 

s. 103). Barnen kan även reagera med beteendeförändringar som kan vara att 

barnet söker uppmärksamhet, gråter mer, är svårare att lägga för natten eller 

vaknar oftare nattetid. De här reaktionerna kan ses i anslutning till sjukhus-

vistelsen och flera veckor efteråt. Detta speglar den psykiska stress som barnet 

upplevt i samband med besöket på sjukhuset (Holmberg & Brunsson, 2007).  

 

Smärta kan vara svår, men det är vanligare att barn känner rädsla, ångest och 

otrygghet. Sjuksköterskan har då en viktig uppgift att försöka minska dessa 

känslor för att på så sätt få barnet att känna att de klarar av situationen. 

Informationen som ges ska utgå från barnets förutsättningar. När sjuksköterskan 

ger information till barnet bör det inte bli en envägskommunikation, utan 

sjuksköterskan måste alltid kontrollera att barnet förstått det som sagts 

(Lindeman, 1992, s. 47). Det är också viktigt att sjuksköterskan lyssnar på 

barnet och försöker använda ett mer alldagligt språk (Hansson-Scherman, 2005, 

s. 140, 142). Information till både föräldrar och barn vid olika ingrepp kan 

illustreras med broschyrer, lek och användning av dockor. Barnet ska alltid ha 

sina föräldrar närvarande även om det bara handlar om bedövande salva på 

huden innan en injektion ska ges. Inget barn får uppleva sig övergivet av sina 

föräldrar (Grotte, 1993, s. 23-24). Sjuksköterskan bidrar med sina yrkesmässiga 

bedömningar vilka är baserade på omvårdnadskunskap men även kunskaper 

inom andra områden som rör barnets och familjens behov. Sjuksköterskan har 

både emotionell- och handlingskompetens, men även kunskaper i 

problemlösning och samspel med barnet och familjen. I kontakten med barnet 

och familjen räcker det inte med att inneha omvårdnadskompetens, utan också 

förmågan att kunna förmedla detta till de behövande. Sjuksköterskans roll inom 

vårdteamet är att inrikta sig på barnets och föräldrarnas erfarenhet och på hur 

tillståndet kan skötas så att lidandet minskas (Tveiten, 2000, s. 97-98).  
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Begreppet dagkirurgi innebär att operationen och eftervården ryms på samma 

dag. Patienten kommer från hemmet och går direkt till operationsavdelningen. 

Efter operationen observeras patienten några timmar och återvänder därefter till 

hemmet (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 80). För att kunna uppnå en god 

omvårdnad av barnet som ska genomgå en dagoperation betonar Heard (2008) 

vikten av grundlig information före operationen, där även föräldrarna med-

verkar. Den sjuksköterska som arbetar med barn måste ha stor kunskap om 

utvecklings- och kognitiva nivåer samt vara uppmärksam på barnets 

fysiologiska behov. Vidare beskrivs hur sjuksköterskan, liksom annan vård-

personal, kan använda sig av Eriksons utvecklingsmodell. Förhållningssättet till 

barnet grundar sig i denna modell, på att kunna skräddarsy omvårdnaden kring 

det specifika barnet och dess ålder.  

 

Barn som är förberedda inför sin operation och har stöd under hela 

sjukhusvistelsen har färre emotionella problem och återhämtar sig bättre än de 

barn som inte fått någon förberedelse (Justus, Wyles, Wilson, Rode, Walther & 

Lim-Sulit, 2006). Barn kan lätt fantisera om det värsta tänkbara scenariot när de 

ställs inför hotande och stressande situationer som en operation kan vara 

(Heard, 2008). Av cirka 2,5 miljoner barn i åldern 15 år och yngre, som var 

inlagda på sjukhus under 2001 i USA, var det 2,1 miljoner barn som genomgick 

någon form av operation. Författarna skildrar att det har visat sig finnas en 

rädsla hos barnet och dennes familj innan operationen. Källan till denna rädsla 

är den kommande separationen, smärtan samt att måsta släppa kontrollen 

(Justus et al., 2006). Erfarenheter från själva operationsdagen visar sig också 

vara väldigt stressande för barnet och föräldrarna. Denna stress uppstår av 

främmande rutiner, nya kläder och ljud. Vidare beskrivs hur olika upplevelser 

från sjukhuset kan orsaka stress för barn. Detta kan då vara möten med okända 

personer, privata saker som andra tar på, ”medicinsk jargong” samt upplevelsen 

av att föräldrarna har ångest eller mår dåligt. Det som kan göra denna speciella 

situation till en positiv erfarenhet och ge ett gott resultat för barnet och 

föräldrarna är att ha kunskap och förståelse för hur man förbereder barnet och 

familjen inför en dagoperation (Heard, 2008). 



4 

Syfte 
Syftet var att belysa faktorer av betydelse för omvårdnad av barn och dennes 

familj inför ett dagkirurgiskt ingrepp. 

Metod 

Litteratursökning 
Uppsatsen baseras på empiriska studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

En litteraturstudie innebär att söka, granska och sammanställa litteratur inom ett 

valt område (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). Det grundas på data från den 

person som genomfört undersökningen i form av publicerade vetenskapliga 

artiklar (Axelsson, 2008, s. 173). Sökning efter dessa artiklar gjordes i 

databaserna PubMed (Medline) och Cinahl Ebsco varvid resultatet redovisas i 

tabell 1. Sökning av dessa artiklar gjordes 2009-06-24 till 25. Fullständig 

sökhistoria presenteras i bilaga 1.  

 

Tabell 1 Sökord som använts i databaserna PubMed (Medline) samt Cinahl Ebsco 

Sökord 
Antal 
träffar 
PubMed 

Limits 
Antal 
träffar 
Cinahl 

Limits Utvalda 
studier 

Children AND Day 
surgery AND 
Emotions 

49 1999-2009 
0-18 år, 
engelska 

3 all child, 
1999-2009, 
engelska 

9 

Children AND 
Preparation for 
surgery AND 
Nursing care 

33 1999-2009, 
0-18 år, 
engelska 

11 all child, 
1999-2009, 
engelska 

4 

Children AND 
Surgical 
procedures AND 
Pediatric nurse 
AND 
Communication 

16 1999-2009, 
0-18 år, 
engelska 

0 all child, 
1999-2009, 
engelska 

0 

Day surgery OR 
Preparation for 
surgery AND 
Children AND 
Nursing care 

9 1999-2009, 
0-18 år, 
engelska 

20 all child, 
1999-2009, 
engelska 

1 

Summa 107  34  14 
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Inklusionskriterier/Exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades i uppsatsen var skrivna på engelska, publicerade 

mellan 1999 och 2009 samt handlade om barn upp till 18 år. Vidare 

inkluderades de artiklar som belyste faktorer för omvårdnaden inför ett 

dagkirurgiskt ingrepp. Reviewer och artiklar som inte uppfyllde syftet 

exkluderades från uppsatsen. 

Bearbetning 
Litteraturbearbetningen skedde enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17).  

Fas 1 

Materialet har bearbetats utifrån syftet i den aktuella studien. En första 

bedömning av sökresultatet gjordes genom att läsa rubrikerna till 141 artiklar. 

Av dessa bortsorterades 56 stycken reviewer, artiklar som saknade abstrakt, 

dubbletter samt artiklar vars titlar inte stämde överens med syftet. Därefter 

lästes och granskades abstrakt till 85 artiklar. Kriterium för fortsatt granskning 

var att studierna belyste faktorer av betydelse för omvårdnaden inför dagkirurgi 

samt höll hög vetenskaplig kvalité. Därefter kvalificerades 26 artiklar för vidare 

granskning i fas två. 

Fas 2 

Dessa artiklar hämtades från fulltextdatabaser eller beställdes. Efter att 

ytterligare läst artiklarna i sin helhet har sju artiklar exkluderats då de inte 

motsvarade syftet. Därefter gjordes manuell sökning i artiklarnas referenslistor. 

En artikel tillkom och inkluderades i kvalitetsgranskningen.  

Fas 3 

20 artiklar granskades utifrån granskningsmall inspirerad av Hellzén, Johanson 

och Pejlert (1999) mall för urval i SBU – rapport (se bilaga 2). Klassificering av 

studierna utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) med systematik enligt 

tabell 2. Studiernas vetenskapliga kvalitet värderades enligt SBU/SSF nr 4 

(1999, s. 48-49) utifrån en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller 

låg vetenskaplig kvalitet (III). Kriterier för bedömning återfinns i tabell 3. 

Efter granskningen exkluderades ytterligare fem artiklar då det visade sig att 

inriktningen på studiernas syfte och resultat inte överensstämde med uppsatsens 

syfte (se bilaga 3). 15 artiklar inkluderades i studien.  
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Tabell 2 Klassificering av studier (SBU/SSF nr 4, 1999, s. 15 -16) 

Randomiserad kontrollerad studie (C). En jämförande studie där det utförts en slumpvis fördelning av 
patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper.  

Prospektiv studie (P). Dessa studier gör jämförelser mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning.  

Retrospektiv studie (R). Denna typ av studie analyserar ett historiskt material, till exempel 
journalhandlingar.  

Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom intervjuer, berättelser 
eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till exempel personens 
upplevelser och erfarenheter. 

 

Tabell 3 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 
och kvalitativ metod (SBU/SSF nr 4, 1999, s. 48 -49) 

Ι= hög II= medel III= låg 

C: Prospektiv randomiserad studie. 
Större väl planerad och genomförd 
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder inkl. behandlingsteknik. 
Antalet patienter 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 

P: Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder. 

 Litet antal patienter, brister i 
genomförande samt tveksamma 
statistiska metoder. 

R: Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt patientmaterial väl 
beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (t.ex. 
multivariantanalys, fallkontrollmetodik, 
etc.) samt lång uppföljningstid. 

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

K: Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, relevant 
urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet. 

 Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven 
metod/analys ej tillräckligt beskriven 
eller bristfällig resultatredovisning 

Analys 
För att få fram de granskade studiernas huvudfynd har en innehållsanalys 

använts. Forsberg och Wengström (2008, s. 150) skriver att innehållsanalysen 

kännetecknas av ett systematiskt klassificerande av data för att finna mönster. 

De utvalda artiklarna har lästs flertalet gånger i sin helhet för att se struktur och 

mönster samt identifiera kategorier i materialet. Likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat har jämförts för att finna svar på den aktuella studiens syfte 

(jfr Friberg 2006, s. 121 -122). Vid analysen lades fokus på de faktorer som har 

betydelse för omvårdnaden och till en början markerades förberedelser samt 

informations metoder. Dessa markerades med olika färgpennor i artiklarna för 
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att det lättare skulle bli överskådligt och hanterbart (jfr Axelsson, 2008, s. 182). 

Under analysens gång framträdde tre kategorier information, terapeutisk lek 

samt relationer, vilka redovisas i bilaga 4. Artikelsammanställning redovisas i 

bilaga 5.  

Etiska överväganden 
God etik är viktigt i vetenskaplig forskning. Ny kunskap ska vägas mot kravet 

att skydda de personer som deltar i studien (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

144). Polit och Beck (2008, s. 167) skriver att en etisk granskning alltid ska 

göras när människor ingår i en studie. Med detta som bakgrund kommer inte 

någon etisk granskning att genomföras då uppsatsen är baserad på 

litteraturstudier där inga nya resultat redovisas. Dock har vid analysen vikt lagts 

på att de inkluderade artiklarna ska vara etiskt granskade (jfr Forsberg & 

Wengströms, 2008, s. 77).  

Resultat 
I resultatet presenteras 15 stycken artiklar. Dessa artiklar var gjorda i följande 

länder; fyra stycken i Kina, två stycken i USA, en i Schweiz, tre stycken i 

England, en i Storbritannien, två stycken i Sverige, en i Canada samt en i 

Australien. Av dessa studier var tio stycken kvantitativa, tre stycken kvalitativa 

samt två stycken hade kvalitativ och kvantitativ design. Resultatet presenteras 

utifrån tre kategorier information, terapeutisk lek samt relationer. Vissa av 

artiklarna återkommer under flera kategorier då med något olika inriktning. 

Information 
Li, Lopez och Lee (2007a) har i en kvantitativ studie undersökt effekterna av 

lekterapi inför ett dagkirurgiskt ingrepp för barn. Upplevelser av ängslan och 

oro undersöktes på barnen som var mellan 7 och 12 år. Mätningar före och efter 

operationen gjordes med hjälp av mätinstrument där bland annat Visual 

analogue scale (VAS) ingick för att skatta smärta hos barnen. Den ena gruppen 

fick förberedelser med rutininformation som handlade om pre- och post 

operativ vård som inkluderade; fasta, psykologisk vård, personlig hygien, 

komplikationer efter operationen och kunna kontrollera smärtan. Den andra 

gruppen fick ytterligare förberedelser som gavs i operationssalen. 

Demonstrationen inkluderade hur man skulle mäta vitala parametrar som 

elektrokardiogram (EKG), saturation, blodtryck och stetoskop, oxygen och 
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mask samt intravenös behandling (IV-nål). Barnen uppmuntrades att känna på 

sakerna och beskriva olika delar av behandlingen. Resultatet visade på hur 

barnen som fick förberedelse med preoperativ rutininformation hade en ökad 

ängslan och oro.  

 

Tönz, Herzig och Kaiser (1999) har i en kvantitativ studie analyserat föräldrars 

uppfattning av dagkirurgi och de faktorer som var förknippade med föräldrars 

stress och obehag. Barn och föräldrar fick före operationen skriven information 

som klargjorde rutinerna vid en dagoperation. Resultatet visar att 91 % av 

föräldrarna kände sig tillräckligt förberedda vid tidpunkten för dagkirurgi efter 

sådan information. Familjer som remitterades från primärvården visade på 

signifikant bättre förberedelse än de familjer som kom från mottagnings-

doktorn.  

 

I Smith och Callery (2005) kvalitativa studie undersöktes informationsbehovet 

hos barn inför en planerad operation. Studien genomfördes med hjälp av 

intervjuer och barnen fick rita eller skriva något som de funderade på inför 

operationen. Resultatet visade att inget av barnen fick egen förberedande 

information direkt från sjukhuset. I stället läste barnen föräldrarnas 

informationsbrev som var skrivet till en vuxen samt inkluderade generell 

information. Några av barnen föreslog att informationsbrevet skulle innehålla 

foton och bilder som visade sjukhuset på insidan. 

 

Hatava, Olsson, och Lagerkranser (2000) har i en kvantitativ studie undersökt 

om förberedelseprogram skulle kunna öka förståelsen av information och 

minska ängslan för barnet. Barn mellan 2 och 10 år ingick i studien och 

självskattningsfrågeformulär användes för att komma fram till resultatet. Den 

ena gruppen fick som förberedelse rutinmässig information som innefattade 

skriftlig och muntlig information. Den andra gruppen fick rutinmässig 

information samt de inbjöds att komma till sjukhuset dagen före operationen. 

Där fick barnen ta del av förberedelserna på plats i operationssalen samt att 

förberedelserna innefattade praktisk övning med docka och tillgång till 

sjukvårdsutrustning. Resultatet visade att 67 % av barnen i grupp ett kände sig 

mer negativa och rädda inför operationen. Barnen i grupp två var mer positiva 
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till de olika preoperativa förberedelserna än barn i grupp ett. Den preoperativa 

informationen kunde i grupp två bättre anpassas till barnens tidigare erfarenhet 

av kirurgi. 

 

Li och Lam (2003) har i en kvantitativ studie undersökt effekterna av barns och 

föräldrars ängslan under den pre- och postoperativa perioden på en dagkirurgisk 

avdelning och sambandet mellan barns preoperativa oro och graden av 

samarbete med vårdpersonalen under perioderna. Barnen anlände till 

avdelningen för dagoperation med sina föräldrar. En preoperativ bedömning 

gjordes och barnen och föräldrarna fick rutininformation en vecka före 

proceduren. Förberedelserna innehöll en sjuksköterskeledd genomgång av pre- 

och postoperativ vård. Mätskalor användes för att mäta graden av ängslan och 

oro. Barns samarbete bedömdes med hjälp av en femgradig observationsskala 

för att kunna klassificera graden av samarbete. Resultatet visar att barn med hög 

preoperativ oro kunde ha samarbetsproblem med vårdpersonalen under den pre- 

och postoperativa perioden. Barn och föräldrar visade en statistiskt signifikant 

högre oro i den preoperativa perioden än under den postoperativa perioden. 

 

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

undersökt om barn förberedda inför ett dagkirurgiskt ingrepp visade mindre 

ängslan än de som fick rutinmässig vård. Barnen i kontrollgruppen och 

experimentgruppen fick rutininformation innan operationen. Därefter fick 

experimentgruppen ytterligare förberedelser med en rundvandring på de platser 

som var aktuella inför operationen och där operationsprocessen presenterades 

utförligt för barnen. Det förklarades även när i processen föräldrarna skulle 

lämna barnet. Barnet fick även möjlighet att undersöka utrustningen som till 

exempel anestesimask, EKG, saturation, och iv-nål. Resultatet visade att barnen 

i experimentgruppen hade postoperativt mindre ängslan än preoperativt jämfört 

med kontrollgruppen som kände mer ängslan efter operationen än före. 

 

Wollin, Plummer, Owen, Hawkins, Materazzo och Morrison (2004) har i en 

kvalitativ studie intervjuat barn och föräldrar preoperativt om deras oro inför 

operationen. Resultatet visade att 38 % av barnen kunde identifiera sin ängslan 

inför sjukhusbesöket. För både barn och föräldrar var nålar det som gav mest 
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ängslan inför en operation. Även upplevelsen av ”det okända” tillsammans med 

en bristande information om rutiner gav förhöjd ängslan. Föräldrarna föreslog 

att sjukhusen borde skapa en mer barnvänlig miljö med fler affischer och 

leksaker.  

 

Li (2007) har i en kvantitativ interventionsstudie jämfört effektiviteten hos två 

preoperativa omvårdnadshandlingar, information samt lekterapi. Barn mellan 7 

och 12 år inkluderades i studien där ängslan, känslobeteenden samt barnens 

puls och blodtryck mättes före och efter operationen. Barnen i kontrollgruppen 

tog emot rutininformation av sjuksköterskan som arbetade på avdelningen. 

Denna information gavs en till två veckor före operationen. Resultatet visar att 

barn med hög preoperativ ängslan hade mer negativa känslobeteenden vid 

sövningsproceduren samt klart högre puls och blodtryck. 

 

Walters och Coad (2006) har i en kvalitativ och kvantitativ studie undersökt 

sjuksköterskans åsikter om förberedelser till barn och ungdomar vid 

ryggradskirurgi. 23 sjuksköterskor ingick i studien. Resultatet visar att en 

mängd olika redskap såsom affischer, informationsbroschyrer och leksaker 

ansågs vara lämpliga men i vilken utsträckning dessa faktiskt användes 

varierade. Vissa av de tillfrågade sjuksköterskorna uppgav att inga redskap 

användes till dessa barn och ungdomar. Förberedande metoder ansågs också 

vara otillräckligt och i vissa fall användes de inte alls. En orsak till detta visade 

sig vara att informationen för familjen var allmän och inte tillräckligt specifik.  

Terapeutisk lek 
Li et al. (2007a) studie har presenterats tidigare. Barnen i experimentgruppen 

fick förberedelser med lekterapi där det ingick en rundtur med start vid 

receptionen därefter till förberedelserummet vidare till operationssalen och 

slutligen till uppvakningsavdelningen. När gruppen var i operationssalen 

presenterades en docka som visade vitala parametrar som EKG, saturation, 

blodtryck och stetoskop, oxygen och mask samt IV-nål. Barnen uppmuntrades 

att känna på sakerna och beskriva olika delar av behandlingen. Resultatet 

pekade på att barnen som förberetts med lekterapi preoperativt uppskattade 

operationen mer och kände sig mindre hotade av den kommande händelsen. 
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Li (2007) studie har presenterats tidigare. Barnen i experimentgruppen fick en 

vecka före operationen, tillsammans med en förälder, förberedelser med 

lekterapi som inkluderade en rundtur i lokalerna, visning av utrustning med 

hjälp av en docka, förklaring av puls, blodtryck, saturation och iv-nål. Barnen 

uppmuntrades att känna på föremålen. Jämförelse mellan mätskalorna visade på 

signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp. Barn i 

experimentgruppen uppvisade mindre ängslan och negativa känslor samt lägre 

puls och blodtryck än de barn som fick rutinmässig information. 

 

Hatava et al. (2000) redovisar en jämförande studie om barn som endast fick 

rutinmässig information samt barn som fick både rutinmässig information och 

inbjöds att komma till sjukhuset dagen före operationen. Där fick barnen ta del 

av förberedelserna på plats i operationssalen samt praktiskt öva med docka och 

sjukvårdsmaterial. Barnen uppmuntrades att byta roller med sköterskan och 

utföra varje sak på dockan som omfattade premedicinering, införandet av iv-nål, 

ventilation med mask samt uppvaknande efter operation. Resultatet visade att 

barnen lättare förstod informationen av händelserna i den preoperativa perioden. 

20 % av barnen under fem år med tidigare operationserfarenhet hade en lägre 

nivå av rädsla inför operationen än barn som bara fick rutinmässig information. 

Data från båda grupperna visade hur äldre barn (≥ 5 år) uttalade mindre rädsla 

än de yngre barnen efter preoperativa förberedelser.  

 

I studien av Smith och Callery (2005) visade det sig även att användningen av 

skriv- och ritteknik kunde göra det möjligt för barn att beskriva sina nuvarande 

kunskaper och frågor om en kommande sjukhusvistelse. Barn tyckte ett besök 

på sjukhuset innan operationen skulle vara bra. 

 

Li, Lopez och Lee (2007b) har i en kvantitativ studie undersökt effekterna av 

lekterapi för barn samt betydelsen av engagemang från föräldrarna i 

förberedelsen av barnet inför en dagoperation. Barnen som fick lekterapi visade 

på statistiskt signifikant mindre ängslan, mindre negativa känsloyttringar samt 

fick en starkare kontroll över situationen efter att ha deltagit i de förberedande 

åtgärderna med visning av en docka och tillhörande medicinsk utrustning. Barn 

som bara fick rutininformation visade däremot på en ökad ängslan.  
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Rice, Glasper, Keeton och Spargo (2008) har i en kvantitativ studie undersökt 

effekterna av ett förberedelseprogram för barn som genomgår en dagoperation. 

Mätinstrument som bland annat användes var VAS-skala. Mätningarna utfördes 

vid tre tillfällen dagvård, väntrum samt i sövningsrummet. Förberedelserna 

startade två veckor före operationen och inkluderade visning av väntrummet 

och uppvakningsavdelningen. Ett bildspel om operationsavdelningen för 

dagkirurgi visades och barnen gavs möjlighet att prova utrustning, som till 

exempel Emla kräm (plåster med lokalbedövning), andningsmask och 

saturationsmätare. Resultatet visar att det preoperativa utbildningsprogrammet 

hade en dämpande effekt på den ängslan barnet kunde ha runt operationen. 

Mätningen på VAS-skalan visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

vid de tre tidpunkterna då mätningar utfördes. 

 

Vagnoli, Caprilli, Robiglio och Messeri (2005) har i en kvantitativ studie 

undersökt om närvaron av clowner kunde minska barns och föräldrars 

preoperativa ängslan. Barn mellan 5 och 12 år ingick i studien där barns 

beteende i väntrum och förberedelserum analyserades med hjälp av 

mätinstrument och frågeformulär. Patienterna delades in i två studiegrupper. I 

experimentgruppen hade barnet sällskap av en clown och en förälder innan 

operationen. Clownen använde olika tillvägagångssätt för att underhålla 

barnet. Det kunde vara trollkonster, musik, dockor eller spel. Clownen stannade 

tills barnet var sövt. I kontrollgruppen hade barnet enbart sällskap av en 

förälder. Resultatet visade att närvaron av clowner under den preoperativa 

perioden var ett effektivt sätt att hantera barns och föräldrars oro. 

Experimentgruppen var mindre stressad vid sövningsproceduren jämfört med 

kontrollgruppen.  

 

Wennström, Hallberg och Bergh (2007) har i en kvalitativ studie undersökt vad 

det innebar för barn att genomgå en dagkirurgisk operation. Barn mellan 6 och 

9 år ingick i studien. Några veckor före operationen visades en bok som 

illustrerade den preoperativa proceduren för barnen. Mätskalor användes för att 

få barnen att visa hur de kände sig. På operationsdagen fick barnen rita 

teckningar och blev intervjuade. Resultatet från intervjuerna visade att barnen 

kunde vara ängsliga och ledsna när det kom till sjukhuset. Deras teckningar, 
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som ibland var självporträtt, hade ledsna munnar, tårar på kinderna, liggande i 

sängar tunna och smala ibland utan täcke. 

Relationer 
För att uppnå en god relation fick barn och föräldrar bekanta sig med personalen 

och sjukhusmiljön. Sjuksköterskan kunde uppmuntra barnet att uttrycka känslor 

och funderingar inför operationen. Frågor besvarades och missuppfattningar 

förklarades under förberedelserna (Li et al. 2007b; Brewer et al. 2006; Tönz et 

al. 1999). De förberedande sjukhusbesöken resulterade i mindre ängslan hos 

barnen, både före och efter operationen, jämfört med barn som enbart fått 

rutininformation som förberedelse (Brewer et al., 2006). Föräldrar vars barn fick 

lekterapi som förberedelse visade på högre tillfredsställelse än föräldrar i 

kontrollgruppen (Li et al. 2007b).  

 

I studien av Smith och Callery (2005) visade det sig även att de intervjuade 

barnen trodde att de skulle bli lämnade av sina föräldrar direkt efter ankomsten 

samt att ingen av vårdpersonalen skulle berätta om vad som skulle hända. 

 

Wennström et al. (2007) har i en kvalitativ studie även visat hur intervjuerna 

preoperativt åskådliggjorde barnets ovetskap om vad som skulle hända. Detta 

ledde till att barnen skapade känslor av ängslan och tvång. Barnen visste inte 

vad de ville veta. De försökte skapa kontroll över situationen genom att ”arbeta 

sig igenom” all tidigare information och blev tillslut redo att ställa egna 

följdfrågor. Trots rädsla gav barnen sjuksköterskan tillåtelse att sätta intravenös 

kanyl eller ge smärtmedicin. Det framkom även hur påfrestande det var att 

vänta länge på sin tur. Barnen ville veta vad som skulle hända.  

 

Li och Lam (2003) har i en kvantitativ studie även visat att föräldrars och barns 

nivåer av ängslan var beroende av varandra samt att föräldrar upplevde ökad 

ängslan och oro när deras barn opererades.  

 

Walters och Coad (2006) har i en kvalitativ och kvantitativ studie även visat att 

det var stor enighet bland sjuksköterskorna om vikten av inflytande och 

kommunikationsförmåga. De flesta sjuksköterskor var överens om att dålig 

kommunikation om förberedelserna hade en direkt påverkan på den kirurgiska 
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vård som barnen fick. Majoriteten tyckte att god kommunikationsförmåga 

kopplades till sjuksköterskors övergripande förtroende. 

 

Föräldrar tyckte det vore bra om både läkare och sjuksköterskor talade direkt 

med barnen samt var mer positiva. När föräldrarna beskrev hur läkare och 

sjuksköterskor pratade direkt till barnen visade det sig som den mest effektiva 

formen för att minska rädsla hos barnet. Barnen berättade att snälla 

sjuksköterskor och läkare var en positiv sida av sjukhusbesöket. Det framkom 

även hur barnen upplevde att det var mycket människor på operationsdagen och 

att kläderna personalen bar i operationssalen var skrämmande. Barnen kunde 

inte känna igen ”sin doktor” när de bar munskydd och operationsmössa (Wollin 

et al., 2004). 

 

McEwen, Moorthy, Quantock, Rose och Kavanagh (2007) har i en kvantitativ 

studie försökt att fastställa om videoinspelad information beskrev processen så 

att oron hos föräldrar minskade innan barnet sövdes. Självskattningsinstrument 

för att mäta oron och frågeformulär användes i studien. För de föräldrar som 

randomiserats till experimentgruppen gavs rutininformation. Därefter visades 

en kort informationsvideo samma dag som barnets operation. Videon bestod av 

åtta minuters förklaring av alla händelser som ingår när barnet ska genomgå en 

dagoperation. Resultaten i denna studie visar en minskning av föräldrarnas oro 

med hjälp av informationsvideon jämfört med kontrollgruppen som enbart fick 

rutininformation. 

 

Chapados, Pineault, Tourigny och Vandals (2002) studie syftade till att beskriva 

föräldrars uppfattningar om deltagande i vården när barnen gjorde en 

dagoperation. Studien genomfördes med kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Resultatet visade att föräldrar kände sig odugliga och hade informations-

behov om hur de skulle förbereda och stödja sitt barn före och efter 

operationen. Brist på information var den mest beskrivna barriär för att kunna 

genomföra skötseln av sitt barn. Föräldrarna behövde få förklarat proceduren 

vid operationen samt den medicinska behandling som deras barn skulle få. 

Även föräldrarnas delaktighet i proceduren efterfrågades. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
För att komma fram till och hitta svar på syftet gjordes en litteraturstudie med 

innehållsanalys. Studien baseras på 15 vetenskapliga artiklar, publicerade 

mellan år 1999 och 2009. Avgränsningen samt de valda inklusions- och 

exklusionskriterierna kan ha inneburit begränsningar i materialet då relevant 

material för studien kan ha uteslutits, trots högt vetenskapligt värde.  

Samtliga artiklar som ingår i studien är publicerade på engelska. Detta kan ha 

försvårat en korrekt översättning som i sin tur påverkat granskning och 

kvalitetsbedömning. Ordet anxiety kan översättas till ångest, ängslan samt oro. I 

denna studie är ordet översatt till ängslan/oro då ångest kan förknippas med 

symtom på en psykisk sjukdom. 

Artiklarna har både kvalitativ och kvantitativ design som då visar resultat ur 

olika perspektiv. Det styrker resultatet då både information från kvantitativa 

undersökningar och kvalitativa intervjuer kan ge bredare resultat. En annan 

aspekt som styrker resultatet är att inkluderade artiklar kommer från olika 

länder. Resultatet av studierna visar likheter trots kulturella skillnader. 

Kategorierna i studien kan på vissa ställen överlappa varandra då resultatet hör 

ihop och varit svårt att placera under rätt kategori. Definitionen barn mellan 0 

till 18 år är ett vitt begrepp. I denna studie har det inte gjorts några skillnader i 

redovisningen av resultatet utifrån barnens ålder. En brist i arbetet kan vara att 

det analyserade och skrivna materialet är gjort av endast en person, viket 

omöjliggjort en dialog och diskussion. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer av betydelse för 

omvårdnad av ett barn och dennes familj inför ett dagkirurgiskt ingrepp. 

Resultatet från litteraturstudien visar att förberedelser av barn och deras familjer 

minskar förekomsten av stress, ängslan samt oro inför ett dagkirurgiskt ingrepp. 

Förberedelserna omfattade bland annat lek och visning av den medicinska 

utrustning som skulle användas. Sjuksköterskans omvårdnad till barnet behövde 

även bestå av god kommunikation, vilket framkallade förtroende och trygghet, 

samt att finnas tillhands för frågor och funderingar.  
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Information 

Omvårdnaden kring barnet och dennes familj inför ett dagkirurgiskt ingrepp har 

i studierna visat sig gå till på olika sätt. Barnen och föräldrarna kunde innan 

operationen få skriven information som klargjorde rutinerna (Tönz et al. 1999). 

Skriven information i form av brev till föräldrarna lästes även av barnet trots att 

informationen var skriven till en vuxen och inkluderade allt runtomkring 

operationen (Smith & Callery, 2005). Detta kan jämföras med samtal som utgår 

ifrån att barnet är huvudpersonen. Bischofberger et al. (2004, s. 42) menar att 

detta ger sjuksköterskan möjlighet att korrigera information om barnet inte 

förstår eller missuppfattar. Om föräldrarna i stället blir huvudpersoner kan det 

öka rädslan hos barnet eftersom språk och ordval inte väljs utifrån barnets 

utvecklingsnivå. Det är därför viktigt att använda sig av information som kan 

ges direkt till barnet. Barnet kan då få hjälp att strukturera och ordna 

informationen för att kunna hantera de krav som ställs. Vidare kan det leda till 

att barnet ser en mening i den kommande händelsen, får en känsla av 

sammanhang och får lättare att bemöta stressorer som kan uppstå (Antonovsky, 

1991, s. 38-41, 162-163). Trots detta visar studier att barn inte vet vad de ska 

fråga om för de har ingen aning om vad de ska genomgå. De är rädda för det 

okända och föreslår själva att informationsbladen ska innehålla foton och bilder 

som beskriver sjukhusmiljön samt att få besöka sjukhuset innan operationen 

(Wennström et al. 2007; Wollin et al. 2004; Smith & Callery, 2005).  

Terapeutisk lek 

De barn som får lekterapi som förberedelse preoperativt uppskattar operationen 

mer och känner sig mindre hotade av den kommande händelsen, mindre ängslan 

samt uppvisar i lägre grad negativa känsloyttringar. Barnen får starkare kontroll 

över situationen samt sänkt puls och blodtryck (Li et al. 2007a; Li et al. 2007b; 

Li, 2007; Rice et al. 2008; Brewer et al. 2006). Antonovsky (1991, s. 172) anser 

att människor med en stark känsla av sammanhang känner ett engagemang och 

en vilja att handskas med stressorn. Människan ser då en utmaning i att se 

framåt och ta tag i problemet som måste lösas, snarare än att fly ifrån det. En 

tolkning av detta är att barn som får förberedelser med lekterapi stärks och får 

lättare att hantera stressen som kan uppstå vid en operation. Barnen blir 

engagerade i händelsen när de själva får pröva medicinsk utrustning. Detta leder 
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till att barnet blir tryggare och ser operationen som en utmaning som går att lösa 

istället för att händelsen blir skrämmande eller känns omöjlig att ta sig igenom. 

De barn som enbart fick rutininformation har en högre preoperativ oro jämfört 

med barn som fick lekterapi. Denna oro förknippas med samarbetsproblem 

under pre- och postoperativ period samt en ökad ängslan (Li et al. 2007a; Li & 

Lam, 2003; Brewer et al. 2006). Redan år 1979 menade Wolfer och Visintainer 

(1979) att barn som förbereds i hemmet och på sjukhuset visar mindre påverkan 

av stress i sjukhussituationen än barn som inte får några förberedelser. Kunskap 

finns om barns behov av förberedelser och att barn får mindre ängslan och oro 

om de förbereds inför en operation. Tillsynes verkar kunskapen ha svårt att nå 

ut i den kliniska vården då det visar sig i intervjuer att barn är ängsliga och 

ledsna när de kommer till sjukhuset (Wennström et al. 2007). Ytterligare ett 

förberedelsealternativ är om barn och deras föräldrar kan förberedas i hemmet 

under lugna och trygga förhållanden. Wakimizu, Kamagata, Kuwabara och 

Kamibeppu (2009) studie visar att barn som förbereds i hemmet med en 

informationsvideo har mindre ängslan än barn som såg informationsvideon en 

gång och då inom primärvården. Det visade sig också att föräldrarna på ett 

bättre sätt kunde förklara den preoperativa informationen för sina barn än 

föräldrarna i kontrollgruppen.  

Relationer 

Förmedlandet av god information och kommunikation är en viktig del i 

relationen med barn och föräldrar. Sjuksköterskan kan uppmuntra barnet att 

uttrycka känslor och funderingar inför operationen. Frågor besvaras och 

missuppfattningar förklaras under förberedelserna och barnet får tillfälle för 

eventuella frågar (Li et al. 2007b; Brewer et al. 2006; Hatava et al. 2000; Rice 

et al. 2008; Tönz et al. 1999). Information som ges ska utgå från barnets 

förutsättningar. När sjuksköterskan ger information till barnet får det aldrig 

uppstå en envägskommunikation utan sjuksköterskan måste alltid kontrollera att 

barnet förstår det som sägs (Lindeman, 1992, s. 47). Liknande resultat visar att 

samtal mellan barn och sjuksköterska behöver vara på samma nivå trots 

skillnad i ålder och medicinska kunskaper. Förutsättningar för samspel ska vara 

tillit och kontaktskapande. Det handlar om ett professionellt förhållningssätt 

samt vänlighet hos personalen (Mårtensson & Fägerskiöld, 2007). Grundlig 

preoperativ information, där även föräldrarna medverkar, ger god omvårdnad 
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av barnet som ska genomgå en dagoperation (Heard, 2008). Ändå visar det sig 

att föräldrar önskar att sjuksköterskan och läkaren ska prata direkt till barnet. 

När kommunikationen fungerar och barn får information från sjuksköterskan 

visar det sig som ett effektivt sätt att minska rädsla hos barnet (Wollin et al. 

2004). Föräldrar kan också känna oro och ängslan inför sitt barns dagkirurgiska 

ingrepp (Tönz et al. 1999; McEwen et al. 2007; Li & Lam 2003; Chapados et 

al. 2002). Avsaknaden av god information var en av anledningarna till att 

föräldrarna kände oro. De behöver få operationsproceduren samt deras del i 

processen förklarad (Chapados et al. 2002). När föräldrarna förbereds med en 

informationsvideo innan operationen minskar deras oro (McEwen et al. 2007). 

Det framkommer även i en studie av Wakimizu et al. (2009) att föräldrarna i 

experimentgruppen, som hade tillgång till videon i hemmet, hade en lägre grad 

av ängslan än föräldrarna i kontrollgruppen. Intervjuer visar hur barn inte 

känner igen ”sin doktor” när de har operationsmössa och munskydd på sig och 

barnen upplever detta som skrämmande (Wollin et al. 2004). Liknande resultat 

visar att möten med okända personer, privata saker som andra tar på samt 

”medicinsk jargong” kan orsaka stress hos barnen (Heard, 2008). I 

förberedande lekterapi bör det därför ingå vilka kläder personalen använder 

samt att barnen får använda sig av dessa för att minimera stressade situationer.  

Slutsats 
Denna litteraturstudie visar att betydelsefulla faktorer för omvårdnaden är att 

barnen förbereds med den utrustning som används vid operationen och då gärna 

i form av lek. Ett effektivt hjälpmedel är användandet av dockor så att barnen 

också kan prova på att vara sjuksköterska. Detta leder till att barnen får insikt i 

vad som ska hända, de vet vad som ska göras på operationsdagen och de får 

lättare att fråga om händelser och föremål som de inte känner till. 

Sjuksköterskan kan på ett bra sätt se hur barnen reagerar på olika företeelser 

och utifrån detta hjälpa barnet. Sjuksköterskan ska också se till föräldrarnas 

behov. De behöver också förstå och veta vad deras barn ska genomgå. Därför är 

det viktigt att föräldrarna är med när barnet förbereds och kan ställa frågor till 

sjuksköterskan om saker de inte har kunskap i eller funderar på. Ett bra 

bemötande och en god kommunikation av sjuksköterskan är viktigt i mötet med 

barnet och föräldrarna. Detta för att mötet med sjukvården ska bli så positivt 

som möjligt. 
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Bilaga 1 Fullständig sökhistoria 
Fullständig söktabell som använts i databaserna PubMed (Medline) 
samt Cinahl Ebsco 2009-06-24 till 25 

Sökord Antal träffar 
PubMed 

Antal träffar 
Cinahl 

Lästa  
abstrakt 

Granskade 
studier 

Utvalda 
studier 

 
1 Children 
 

 
1 526 288 

 
83 507 

   

2 Day surgery 
 

79 391 3 935    

3 Emotions 
 

124 642 6 453    

4 Preparation 
   for surgery  
 

20 395 843    

5 Nursing care 
 

450 509 131 841    

6 Pediatric nurse 
 

7 576 3 562    

7 Communication 
  

373 942 42 477    

8 Surgical  
   procedures 
 

1 860 406 5 422    

Children AND Day 
surgery AND Emotions 
 

49* 3** 45 13 9 

Children AND Preparation 
for surgery AND Nursing 
care 
 

33* 11** 17 4 4 

Children AND Surgical 
procedures AND Pediatric 
nurse AND 
Communication 
 

16* 0 13 1 0 

Day surgery OR 
Preparation for surgery 
AND Children AND 
Nursing care 
 

9* 20** 10 1 1 

Manuell sökning ur 
artiklars referenslistor 
 

   1 1  

Summa 
 

107 34 85 20 15 

 

*Limits som använts i PubMed (Medline) är 0-18 år, 1999 till 2009 samt engelska. 
**Limits som använts i Cinahl Ebsco är all child, 1999 till 2009 samt engelska. 
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4……preop. FÖRBEREDELSER…..   □ 
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Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
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Bilaga 3 Exkluderade artiklar 
Exkluderade artiklar från fas 3 

Författarens namn Artikelns titel Motivering till exkludering 

Davidson, A. J., Shrivastava, P. P., 
Jamsen, K., Huang, G. H., Czarnecki, 
C., Gibson, M. A., Stewart, S. A., & 
Stargatt, R.  

(2006) 

 

Risk factors for anxiety at 
induction of anesthesia in 
children: a prospective cohort 

Motsvarade inte studiens 
syfte. 

Kain, Z. N., Caldwell-Andrews, A. A., 
Krivutza, D. M., Weinberg, M. E., Gaal, 
D., Wang, S-M., & Mayes, L. C.  

(2004) 

 

Interactive music therapy as a 
treatment for preoperative 
anxiety in children: A 
randomized controlled trial  

Motsvarade inte studiens 
syfte då en musikterapeut är 
huvudämnet. 

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

(2005) 

Do trait anxiety and age 
predict state anxiety of 
school- age children? 

Motsvarade inte studiens 
syfte då artikeln endast 
undersökte stressade 
situationer. 

 

Patel, A., Schieble, T., Davidson, M., 
Delphin, E., & Bennett, H. 

(2006) 

Distraction with a hand – held 
video game reduces pediatric 
preoperative anxiety 

 

Motsvarade inte studiens 
syfte då artikeln undersökte 
ängslan/oro vid sövning. 

Spencer, C., & Franck, L. S. 

(2005) 

Giving parents written 
information about children’s 
anesthesia: Are setting and 
timing important?  

 

Motsvarade inte studiens 
syfte då artikeln undersökte 
ängslan/oro vid sövning. 
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Bilaga 4 Innehållsanalys 
Exempel på analysförfarande 

Författare 
År 
Land 

Huvudresultat Kategori 

Smith, L. & Callery, P. 
2005               
England 

Resultatet visade att inget av barnen fick 
egen förberedande information direkt från 
sjukhuset, i stället läste barnen föräldrarnas 
informationsbrev som var skrivet till en vuxen 
samt inkluderade generell information.  

Information 

 Användningen av skriv- och ritteknik kunde 
göra det möjligt för barn att beskriva sina 
nuvarande kunskaper och frågor om en 
kommande sjukhusvistelse. Barn tyckte ett 
besök på sjukhuset innan operationen skulle 
vara bra. 

Terapeutisk lek  

 De intervjuade barnen trodde att de skulle bli 
lämnade av sina föräldrar direkt efter 
ankomsten samt att ingen av vårdpersonalen 
skulle berätta om vad som skulle hända. 

Relationer 

Li, H. C. W.          
2007                    
Kina. 

Barnen i kontrollgruppen tog emot 
rutininformation av sjuksköterskan som 
arbetade på avdelningen. Resultatet visar att 
barn med hög preoperativ ängslan hade mer 
negativa känslobeteenden vid 
sövningsproceduren samt klart högre puls 
och blodtryck. 

Information 

 Barnen i experimentgruppen fick en vecka 
före operationen, tillsammans med en 
förälder, förberedelser med lekterapi som 
inkluderade en rundtur av lokalerna, visning 
av utrustning med hjälp av en docka, 
förklaring av puls, blodtryck, saturation och 
intravenös nål. Jämförelse mellan 
mätskalorna visade på signifikant skillnad 
mellan kontrollgrupp och experimentgrupp. 
Barn uppvisade mindre ängslan och 
negativa känslor samt lägre puls och 
blodtryck än de barn som fick rutinmässig 
information. 

Terapeutisk lek 

Wennström, B. et al. 
2007                
Sverige 

Resultatet visade att barnen kunde vara 
ängsliga och ledsna när det kom till 
sjukhuset. Deras teckningar, som vissa var 
självporträtt, hade ledsna munnar, tårar på 
kinderna, liggande i sängar tunna och smala 
ibland utan täcke. 

Terapeutisk lek 

 Intervjuerna preoperativt åskådliggjorde 
barnets ovetskap om vad som skulle hända. 
Detta ledde till att barnen skapade känslor 
med ängslan och tvång. Barnen viste inte 
vad de ville veta. De försökte skapa kontroll 
över situationen genom att ”arbeta sig 
igenom” all tidigare information och blev 
tillslut redo att ställa egna följdfrågor. Det 
framkom även hur jobbigt det var att vänta 
länge på sin tur, barnen ville veta vad som 
skulle hända. 

Relationer 
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Bilaga 5 Artikelsammanställning 
Översikt av inkluderade artiklar. 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Brewer, S. et al. 
2006           
USA 

 

Denna studie syftade till att 
undersöka om barn förberedda för 
dagkirurgiska ingrepp, visade 
mindre ängslan än de som fick 
rutinmässig vård. 

 

Kvantitativ, 
Prospektiv 
randomiserad 
dubbel blind 

 

N=142 

80 i 
experimentgru
pp 62 i kontroll 
grupp 

(N=58) 

T-test, χ2 test, p-
värde, korrelations 
koefficient, 
mätskalor 

Resultatet visade att barnen i experimentgruppen 
hade postoperativt mindre ängslan än preoperativt 
jämfört med kontrollgruppen som kände mer ängslan 
efter operationen än före. 

Förberedelserna visade på mindre ängslan både före 
och efter operationen jämfört med barn som fått 
rutininformation.  

C:1 

Chapados, C. 
et al.           
2002      
Canada 

Syftet var att beskriva föräldrars 
uppfattningar om deras deltagande 
i vården när deras barn gjorde en 
dagoperation. 

 

Kvalitativ, 
Deskriptiv, Öppna 
frågor  

Kvantitativ, 
Prospektiv 

 

N=63 föräldrar 

 

(N=saknas) 

Innehållsanalys, 
Cronbach alpha 
koefficient, test-
retest reliability, 
mätskalor 

Resultatet visade att föräldrar kunde känna sig 
odugliga och hade informations behov om hur de skulle 
förbereda och stödja sitt barn före och efter 
operationen. Brist på information var den mest 
beskrivna barriär för att kunna genomföra skötseln av 
sitt barn. Föräldrarna behövde få förklarat proceduren 
vid operationen samt den medicinska behandling som 
deras barn skulle få.  

K:2 

P:2 

Hatava, P. et al. 
2000      
Sverige 

Syftet med denna studie var att 
avgöra om förberedelseprogram 
skulle kunna öka förståelsen av 
information och minska ängslan 
före operation.  

 

Kvantitativ, 
Prospektiv 
strukturerade 
frågor  

N=160 

2-10 år 

Grupp 1, 80 
barn 

Grupp 2, 80 
barn 

(N=saknas) 

Chi-squared 
analys, Fishers’ 
exakt test, logistisk 
regressionsanalys, 
själv-skattnings 
formulär 

Resultatet visade att 67 % av barnen i grupp ett som 
var under fem år och hade tidigare 
operationserfarenhet kände sig mer negativ och rädd 
inför operationen. Grupp två som inte hade tidigare 
operations- erfarenhet visade liknande resultat.  

Data från både grupp ett och två visade hur äldre barn 
(≥ 5 år) uttalade mindre rädsla än de yngre barnen 
från preoperationsförberedelserna.  

P:1 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Li, H. C. W. 
2007           
Kina 

Var att jämföra effektiviteten hos 
två preoperativa omvårdnads- 
handlingar, information samt 
lekterapi. 

Kvantitativ, 
Randomiserad 
Kontrollerad  

N=203 

106 i kontroll- 

97 i 
experiment 
grupp 

(N=saknas) 

t-test, chi-square, 
Pearson 
korrelations 
koefficient, 
mätskalor 

Resultatet visar att barn med hög preoperativ ängslan 
hade mer negativa känslobeteenden vid 
sövningsproceduren samt klart högre puls och 
blodtryck. 

Jämförelse mellan mätskalorna visade på signifikant 
skillnad mellan grupperna. Barnen i 
experimentgruppen uppvisade mindre ängslan och 
negativa känslor samt lägre puls och blodtryck än de 
barn som fick rutinmässig information.  

C:1 

Li, H. C. W., & 
Lam, H. Y. A. 
2003           
Kina 

Undersökt effekterna av barns och 
föräldrars ängslan under den pre- 
och postoperativa perioden på en 
dagkirurgisk avdelning och 
sambandet mellan barns 
preoperativa oro och graden av 
samarbete med vårdpersonalen 
under perioderna. 

Kvantitativ, 
Prospektiv 
Interventionsstudie  

N=112 

7-12 år  

(N=saknas) 

Pearson 
korrelations 
koefficient, 
mätskalor 

 

Resultatet visar att barn med hög preoperativ oro 
kunde ha samarbetsproblem med vårdpersonalen 
under den pre- och postoperativa perioden. Barn och 
föräldrar visade en statistiskt signifikant högre oro i 
den preoperativa perioden än under den postoperativa 
perioden. Föräldrars och barns nivåer av ängslan var 
beroende av varandra samt att föräldrar upplevde 
ökad ängslan och oro när deras barn opererades.  

P:2 

Li, H. C. W.     
et al.             
2007a         
Kina 

Att undersöka effekterna av 
lekterapi inför ett dagkirurgiskt 
ingrepp för barn. 

Kvantitativ, 
Randomiserad 
kontrollerad 

 

N=203 

106 i kontroll- 

97 i 
experiment 
grupp 

(N=146) 

t-test, chi-square, 
split-plot ANOVA, 
mätskalor 

Resultatet pekade på att barnen som förberetts med 
lekterapi preoperativt uppskattade operationen mer och 
kände sig mindre hotade av den kommande händelsen 
än de barn som endast fick rutininformation. 

C:1 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Li, H. C. W.     
et al.          
2007b         
Kina 

 

Studien undersökte effekterna av 
terapeutisk lek för barn samt att 
betona vikten av föräldrarnas 
engagemang i förberedelsen av 
barnet inför dagoperationen. 

 

Kvantitativ, 
Randomiserad 
kontrollerad  

N=203  

106 i kontroll- 

97 i 
experiment 
grupp 

(N=saknas) 

t-test, χ2, split-plot 
ANOVA, mätskalor 

Barnen i experimentgruppen visade på statistiskt 
signifikant mindre ängslan, mindre negativa 
känsloyttringar samt fick en starkare kontroll över 
situationen efter att ha deltagit i de förberedande 
åtgärderna. Föräldrar vars barn fick lekterapi som 
förberedelse visade på högre tillfredsställelse än 
föräldrar i kontrollgruppen. 

C:1 

McEwen, A.    
et al.           
2007     
England 

Syftet med denna studie var att 
fastställa om videoinspelad 
information beskriver processen så 
att oron hos föräldrar minskar 
innan barnet sövs. 

 

Kvantitativ, 
Prospektiv 
randomiserad 
intervention  

 

N=111 

Under 16 år, 
56 i kontroll- 
55 i 
experiment 
grupp 

(N=11) 

ANOVA, APAIS, 
frågeformulär 

Resultaten av denna studie visar en minskning av 
föräldrarnas oro med hjälp av informationsvideon 
jämfört med kontrollgruppen. 

C:2 

Rice, M. et al. 
2008     
England 

Ta reda på effekterna av ett 
förberedelseprogram för barn som 
genomgår en dagoperation. 

 

Kvantitativ, 
Prospektiv, 
observationer,  

N=94 

2-16 år 

21 deltog i 
program, 73 
inte 

(N=saknas) 

Kruskal-Wallis test, 
Fishers exact test, 
Mann-Whitney, U-
test, mätskalor 

 

Resultatet visar att det preoperativa utbildnings-
programmet hade en positiv effekt på den ängslan 
barnet kunde ha runt operationen. Vas-skalan hade 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid de tre 
mätpunkterna hos föräldrarna. 

P:2 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Smith, L., & 
Callery, P.  
2005 
Storbritannien 

Att undersöka informationsbehovet 
hos barn inför en planerad 
operation. 

Kvalitativ, 
Deskriptiv 
Semistrukturerade 
intervjuer 

N=9 

7-11 år 

(N=saknas) 

Innehållsanalys Resultatet visade att inget av barnen fick egen 
förberedande information direkt från sjukhuset. I stället 
läste barnen föräldrarnas informationsbrev som var 
skrivet till en vuxen samt inkluderade generell 
information. Några av barnen föreslog att 
informationsbrevet skulle innehålla foton och bilder 
som visade sjukhuset på insidan. Barn tyckte ett 
besök på sjukhuset innan operationen skulle vara bra. 

K:1 

Tönz, M. et al. 
1999     
Schweiz 

Syftet med denna studie var att 
analysera föräldrars uppfattning av 
dagkirurgi och de faktorer som är 
förknippade med föräldrars stress 
och obehag. 

 

Kvantitativ, 
Prospektiv/ 
Strukturerade 
frågor  

 

N=368 

Föräldrar till 
barn mellan 3-
18,5 år 

(N=saknas) 

Student´s t-test, 
mann-whitney test, 
chi-square analys 
och fisher´s exakt 
test, mätskalor 

Resultatet visar att 91 % av föräldrarna kände sig 
tillräckligt förberedda vid tidpunkten för dagkirurgi. 
Familjer som remitterades från öppenvården visade på 
signifikant bättre förberedelse än de familjer som kom 
direkt från deras mottagningsdoktor.  

 

P:2 

Vagnoli, L. et al. 
2005           
USA 

Syftet med denna studie var att 
undersöka om närvaron av 
clowner kunde minska barns och 
föräldrars preoperativa ängslan. 

 

Kvantitativ, 
prospektiv 
randomiserad 
intervention, 
frågeformulär 

N=40  

5-12 år 

20 barn i varje 
grupp 

(N=saknas) 

Chronbach´s 
koefficient, 
Pearson's 
korrelations-
koefficient, 
beskrivande 
statistik 

Resultatet visade att närvaron av clowner under den 
preoperativa perioden var ett effektivt sätt att hantera 
barns och föräldrars oro. Experimentgruppen var 
mindre stressad vid sövningsproceduren jämfört med 
kontrollgruppen.  

C:2 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Walters, M., & 
Coad, J.     
2006      
England 

Undersökte sjuksköterskans 
åsikter om förberedelser till barn 
och ungdomar vid ryggradskirurgi. 

Kvalitativ, 
Deskriptiv 
Intervjuer, 
observationer 

Kvantitativ, 
Prospektiv 

N= 23 sjuk-
sköterskor 

(N=7) 

Beskrivande 
statistik  

 

Resultatet visar att en mängd olika redskap såsom 
affischer, informationsbroschyrer och leksaker ansågs 
vara lämpliga men i vilken utsträckning dessa faktiskt 
användes varierade. Vissa av de tillfrågade 
sjuksköterskorna uppgav att inga redskap användes 
till dessa barn och ungdomar. Förberedande metoder 
ansågs också vara otillräckligt och i vissa fall 
användes de inte alls. En orsak till detta visade sig 
vara att informationen för familjen var allmän och inte 
tillräckligt specifik.  

K:2 

P:2 

Wennström, B. 
et al.           
2007       
Sverige 

Syftet med denna studie var att 
undersöka vad det innebar för 
barn att genomgå en dagkirurgisk 
operation på sjukhus. 

Kvalitativ, 
deskriptiv 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
teckningar, 
bandinspelat, 
deltagande 
observationer  

N=20 

6-9 år 

(N=saknas) 

Grounded theory  Intervjuerna preoperativt åskådliggjorde barnets 
ovetskap om vad som skulle hända och detta ledde till 
att barnen skapade känslor med ängslan och tvång. 
Barnen viste inte heller vad de ville veta. Barnen var 
ängsliga och ledsna när det kom till sjukhuset. Barnen 
försökte skapa kontroll över situationen genom att 
”arbeta sig igenom” all tidigare information och blev 
tillslut redo att ställa egna följdfrågor. Barnen uttryckte 
även hur jobbigt det var att vänta länge på sin tur, de 
ville veta vad som skulle hända.  

K:1 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Wollin, SR.      
et al.           
2004  
Australien 

Barn och föräldrar intervjuades 
preoperativt om deras oro och 
rädsla inför operation. 

 

Kvalitativ, 
Deskriptiv 
Strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 
genomfördes med 
barn före operation 
och med föräldrar 
när deras barn 
opererades. 

N=120  

5-12 år 

 

(N=saknas) 

Resultatet från 
intervjuerna 
dokumenterades 
med skrivna 
anteckningar. 

 

Det okända tillsammans med en bristande information 
om rutiner gav ökad ängslan. Några föräldrar ansåg att 
det vore bra om både läkare och sjuksköterskor talade 
direkt med barnen och var mer positiva. Föräldrarna 
föreslog att sjukhusen borde skapa en mer barnvänlig 
miljö med fler affischer och leksaker. När föräldrarna 
beskrev att läkare och sjuksköterskor pratade till 
barnen visade det sig som den mest effektiva formen 
för att minska rädsla hos barnet. Barnen berättade att 
snälla sjuksköterskor och läkare var en positiv sida av 
sjukhusbesöket. Det framkom också att för många 
människor befann sig vid barnet på operationsdagen 
och att kläderna personalen bar i operationssalen var 
skrämmande. 

K:2 

 


