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Sammanfattning 
Bakgrund: För ett barn kan en elektiv operation vara något 
nytt som är skrämmande och obehagligt. Det tas inte alltid 
hänsyn till barnet och dess individuella behov när en elektiv 
operation förbereds. Barns behov är olika och beror på hur 
begriplig, hanterbar och meningsfull barnet upplever 
omvärlden. Syfte: Syftet var att belysa hur barn upplever 
förberedelser inför en elektiv operation. Metod: Resultatet är 
baserat på nio studier. Dessa har kvalitetsgranskats och 
analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande 
enheter plockades ut, delades in i sub och huvudteman. Efter 
ytterligare genomgång av resultatet gjordes nya indelningar i 
huvudteman som bättre svarade mot syftet. Denna procedur 
upprepades flera gånger. Resultat: Studier visade att det 
användes helt eller delvis olika metoder när barn förbereddes 
inför en elektiv operation. Effekterna av de olika metoderna 
skilde sig mycket åt. Samma förberedelser kunde upplevas som 
både positiva och negativa beroende på vilket barn som fick 
dem. Det framkom att det fanns flera faktorer som påverkade 
barnens upplevelser av förberedelserna. Diskussion: Barns 
upplevelser av förberedelser är beroende av barnets ålder, 
mognad, sociala närmiljö, förtroendet för vårdpersonalen och 
hur lång tid barnen har på sig att bearbeta informationen. 
 
 
Nyckelord: Barn, förberedelser, upplevelser, preoperativ, 
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Abstract 
Background: An elective surgery can be something new that 
is frightening and unpleasant. The children and their individual 
needs are not always considered when surgery is prepared. 
Children’s needs differ and depend on their sense of coherence.  
Aim: The purpose of this study was to illuminate how children 
experience preparations before elective surgery. Method: The 
result is based on nine studies. Their quality has been examined 
and content analysed. Meaning units were identified and 
divided into sub and main categories. The result was gone 
through further more and new main categories that were better 
fit for the aim were found. This procedure was repeated. 
Results: Studies showed that the methods that were used when 
preparing children for elective surgery differed. The effects of 
the preparations varied. The experiences from one preparation 
could be both positive and negative depending on the child. It 
was found that more than one factor had an influence on the 
children’s experience. Discussion: Children’s experience of 
preparation depends on the child’s age, maturity, social 
environment, their confidence in the nursing staff and the time 
they have to process the information.  
 
 
Keywords: Child, preparation, experience, preoperative, 
elective surgery. 
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BAKGRUND 
I intervjuer som gjorts inför en elektiv operation hade nio barn 61 frågor om vad 

som skulle hända. Dessa var till exempel: Vad kommer att hända, vad skall de 

göra med mig, gör det ont, hur länge sover jag?  Frågorna var funderingar barnen 

hade som aldrig blev besvarade [1].  

 

Barnen i ovanstående studie menar att de inte fått tillräcklig information om sin 

operation från sjukvårdspersonal. De har hämtat information från tv, släktingar 

och vänner med liknande erfarenheter och allmänna informationsfoldrar riktade 

till föräldrarna. Barnen var oroliga att operationen skulle gå fel då de sett detta 

hända på tv. Vissa av barnen visste väldigt lite om sjukhuset och operationen som 

planerades för dem. De var oroliga att de skulle uppleva mycket smärta och att 

nålen skulle göra ont. Vissa trodde att avdelningen skulle vara vit och kal med 

många klena och sjuka barn i samma ålder [1].  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska patienten ”ges individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, 

vård och behandling som finns. Om informationen inte kan lämnas till patienten 

skall den istället lämnas till en närstående till patienten”. Detta gäller oavsett om 

patienten är äldre, vuxen eller barn [2]. 

 

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem uppmärksammade i alla frågor 

som berör honom eller henne. När åsikterna uppmärksammas ska hänsyn tas till 

barnets ålder och mognad [3]. 

 

Antonovsky [4] menar att en förutsättning för att människor skall uppnå känsla av 

sammanhang är att de upplever situationen som begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Förberedelser inför det som skall hända är ett sätt att underlätta för 

människan att förstå och hantera situationen. Han menar att redan i tidig 

spädbarnsålder grundas dessa begrepp hos barnet. Begripligheten syftar till hur en 

människa upplever yttre och inre stimuli, till exempel hur man kan ta emot och 

bearbeta information från omvärlden. Hanterbarheten beskriver med vilken resurs 
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och kapacitet man kan möta situationer och krav i livet. Att känna meningsfullhet 

är att förstå och känna att det man gör är av betydelse för sig själv och omvärlden, 

men även att känna ett sammanhang mellan dessa.   

 

Utifrån Antonovskys teori kan man förstå att barns behov är olika beroende av 

den livssituation de befinner sig i. Deras perceptionsförmåga styrs av hur de är 

vana att bli behandlade av familjen och omvärlden. Bemötande som är kyligt, 

likgiltigt och fientligt är nedvärderande. Beröring, lek, tonfall och omtanke visar 

att barnet är betydelsefullt. I detta grundas barns förståelse och förväntningar av 

andra vuxna. Det är viktigt att se till varje barns individuella förmåga att hantera 

nya situationer [4]. 

 

Att förbereda är att i förväg bearbeta, behandla, preparera (något) så att (det) blir 

lämpligt för något visst ändamål [5]. Att förbereda inför en operation kan innebära 

att sjuksköterskan träffar patienten och informerar denne om vad som kommer att 

ske under sövning, operation och efter uppvaknandet. I det förberedande skedet 

skall sjuksköterskan få en uppfattning om patientens förväntningar, eventuella 

tidigare upplevelser och erfarenheter av operation. Detta hjälper sjuksköterskan att 

anpassa förberedelserna individuellt efter varje patient och dess målgrupp [6]. 

 

För ett barn kan en elektiv operation vara något nytt som är skrämmande och 

obehagligt [1,7]. Med rätt förberedelser som är anpassade efter barnets behov kan 

känslan vändas från skrämmande och obehaglig till trygg och säker [7]. När en 

sådan förberedelse bäst skall utformas bör hänsyn tas till barnet och dess 

upplevelser av situationen [1]. 

SYFTE 
Syftet var att belysa hur barn upplever förberedelser inför en elektiv operation. 

METOD 
Arbetet utfördes som en allmän litteraturstudie [8]. 

Studiens inklusions- och exklusionskriterier 
För att begränsa materialet valdes gruppen barn (2-18 år). Ytterligare begränsning 



 

 

7 

 

  

gjordes då elektiv operation valdes. En elektiv operation är planerad i förväg [9]. 

 

I litteratursökningen användes databaserna Elin@kristianstad [10], Cinahl [11] 

och PubMed [11] som alla länkades från biblioteket på Högskolan Kristianstads 

hemsida [10,11]. Sökningarna begränsades till åren 1993 – 2005. Studier som var 

skrivna på annat språk än danska, engelska, norska eller svenska exkluderades. De 

ursprungliga sökorden som användes var nursing, child* och preparation. För att 

begränsa sökningarna ytterligare lades experience, preoperative, information, 

anxiety, elective, elective surgery, ambulatory surgery och needs till [Bilaga 1]. 

Även manuell sökning genomfördes. 

 

När det slutliga utfallet på varje sökning var klart lästes alla abstract. Alla studier 

som inte handlade om barn eller var gjorda utifrån barnets perspektiv 

exkluderades. Utfallet begränsades ytterligare då studier som i huvudsak 

behandlade barn med cancer, hjärtfel eller neurologiska sjukdomar exkluderades. 

Motivet till detta var den stora skillnaden mellan barn med dessa diagnoser som är 

vana vid att vistas på sjukhus och barn som kommer in en gång på en planerad 

operation, till exempel en tonsillektomi. Artiklarna bakom alla abstract som inte 

exkluderades skrevs ut i fulltext eller beställdes via biblioteket på Högskolan i 

Kristianstad [Bilaga 2]. Studierna kvalitetsgranskades [8], detta ledde till 

ytterliggare bortfall. Studier som saknade syfte, hade dåligt beskriven/ingen metod 

eller inte var vetenskapliga exkluderades. Sedan analyserades studierna som valts 

ut med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande enheter plockades 

ut, dessa delades in i kategorier. När kategorierna var färdiga sammanfattades 

dessa i huvudteman som blev rubriker i resultatet. Efter genomgång av resultat 

och sub- huvudteman gjordes ytterligare analys av materialet. Nya, förfinade 

huvudteman plockades ut, resultatet bröts ner i bitar och sattes samman igen efter 

de nya huvudteman som fanns. Denna process upprepades flera gånger till 

resultatet var begripligt och svarade mot syftet [8] (se tabell 1). 
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Huvudteman Förberedelser 

barnen upplevde 

som positiva 

Förberedelser 

barnen varken 

upplevde som 

positiva eller 

negativa 

Förberedelser 

barnen upplevde 

som negativa 

Subteman • Att få lära 

   känna miljön 

• Att få lära känna 

   känna ingreppet 

• Att få för- 

   beredelser an- 

   passade till ålder  

   och mognadsnivå 

• Att få tid och 

   känna förtroende 

• Att få lära 

   känna miljön 

• Att få lära känna 

   känna ingreppet 

 

 

 

• Att få lära 

   känna miljön 

• Att få lära känna 

   känna ingreppet 

• Att få för- 

   beredelser som     

   inte är an- 

   passade till ålder  

   och mognadsnivå 

• Barnens  upp- 

   levelser av  

   föräldrarnas oro. 
Tabell 1 

RESULTAT 
Förberedelser barnen upplevde som positiva 

Att få lära känna miljön 
I det preoperativa skedet kom barnen till avdelningen och hälsade på. Barnen fick 

träffa personalen på avdelningen, anestesisjuksköterskan visade barnen salen och 

sängen de skulle sova i under vistelsen på sjukhuset. Barnen blev igenkända när 

de kom till inskrivning och visste vilken säng som var deras, det skapade en 

känsla av trygghet. Ett barn sa ”det gjorde en helt cool när man visste vem 

anestesisköterskan var” [12].  

 

Att få lära känna ingreppet 
Margolis et al [13] använde en interaktiv preoperativ barnbok som barnen fick 

med sig hem två veckor före operation. Ett barn tog med sig boken till lekskolan 
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och visade den för sina kamrater på samlingen. Den fick honom att känna sig 

stolt.  

 

Hatava et al [15] fann att de barn i åldern två till fem år som fått preoperativa 

förberedelser i form av rollspel med docka och lek med utrustning (till exempel 

ekg-elektroder, pulsoximeter och blodtrycksmanchett) upplevde mindre oro under 

sövningen än de barn som fått mindre omfattande förberedelser. 

 

Att få förberedelser anpassade till ålder och mognadsnivå 
LaMontagne et al [16] fann att barnens ålder och självkännedom hade betydelse 

för hur barnen upplevde förberedelserna. Äldre barn och de med god 

självkännedom tog åt sig förberedelserna bättre. 

 

Förberedelserna som Kain et al [17,18] använde i sina undersökningar kom fram 

till att det inte spelade någon roll vad för förberedelser man gav barnen, även om 

de var individuellt anpassade. Det som var det viktiga var barnets ålder, 

självkänsla och sociala närmiljö (om barnen gick på dagis, hade syskon och var 

vana att ha andra människor i sin närhet). Om barnen var vana vid sociala 

situationer utanför familjen var det till deras fördel i det preoperativa skedet. 

 

Att få tid och känna förtroende 
Barn som fick träffa sjuksköterskan i det preoperativa skedet upplevde att de blev 

behandlade med respekt, de blev tagna på allvar, inte tvingade till något och kände 

självförtroende. Operationen blev som sjuksköterskan sagt att det skulle bli, 

barnen vågade fråga och kände att sjuksköterskan hade tid med dem. Detta gjorde 

att de kände förtroende för sjuksköterskan. Barnen kände att de klarade sig själv, 

de slapp gråta och göra bort sig och det gjorde dem stolta [12]. Barnen kände 

trygghet när sjuksköterskor och läkare talade direkt till dem och förklarade på ett 

lugnt och vänligt sätt vad som skulle ske [12,14].  

 

Ju mer tid som lades ner på förberedelserna desto positivare upplevde barnen det 

preoperativa omhändertagandet, sövning och operation. De upplevde också att den 
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preoperativa informationen stämde bra överens med vad som verkligen skedde 

[12,13,14,15,16].  

 

Kain et al [17] fann att hur långt innan operationen förberedelserna introducerades 

spelade en roll för hur barnen upplevde dessa. De fann även att barn över sex år 

som fått de preopertiva förberedelserna mer än fem till sju dagar före operation 

tacklade separationen från föräldern bättre än de som fått förberedelserna dagen 

innan operation.  

 

Förberedelser barnen varken upplevde som positiva eller negativa 

Att få lära känna miljön 
På barnkliniken i Yale, New Haven provade man att visa barnen runt på 

operationsavdelningen under det preoperativa besöket. Även om rundvandringen 

var anpassad efter varje barn och dess operation upplevde barnen inte mindre oro i 

samband med operation [17,18].   

 

Att få lära känna ingreppet 
Kain et al [17,18] lät barnen medverka i ett rollspel om operationen de skulle 

genomgå. Barnen gavs även tillfälle att öva sin operation på en docka. Syftet var 

att undersöka om detta kunde hjälpa barnen att lättare förstå vad som skulle hända 

med dem efter att de blev sövda. Resultaten i undersökningarna visade inte på 

någon skillnad i barnens upplevda oro, med eller utan dessa förberedelser.  

 

Förberedelser barnen upplevde som negativa 

Att få lära känna miljön 
Barnen upplevde miljöombytet och förflyttningen mellan förberedelserummet och 

operationsrummet som negativt [13,18]. 

 

Lindberg et al [12] fann att barnen före mötet med anestesisköterskan upplevde 

oro över att det inte skulle vara personal som de kände igen på avdelningen. De 

var rädda för att bli bemötta på ett opersonligt och obekvämt sätt av 



 

 

11 

 

  

sjukvårdspersonalen.  

 

Att få lära känna ingreppet 
Förberedelser i form av rollspel, rundvandring på operationsavdelning och 

operation på docka gjorde att oron hos barn i två till tre års ålder ökade [17]. 

 

De kliniska förberedelserna såsom injektion, pvk-sättning, sövning och att bli 

stucken i fingret upplevdes av barnen som oroande oavsett förberedelser 

[14,15,20]. Kain et al [18] fann att de barn som inte premedicinerades upplevde 

mer oro. 

 

Att få förberedelser som inte är anpassade till ålder och 
mognadsnivå 
Några barn som fick förberedelser de inte förstod målade själv upp en bild av vad 

som skulle hända, ”jag kanske dör” [20] sade de om vad som skulle ske på 

operationen [20].  

 

Barnens upplevelser av föräldrarnas oro 
Oavsett vilka förberedelser barnen fått var separationen från föräldrarna ett 

moment som upplevdes som negativt [13,17,18]. Även om barnen blivit väl 

förberedda gjorde föräldrarnas oro att de inte kunde ta åt sig förberedelserna 

ordentligt [18,19].  

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Vid litteratursökningar i det tidiga skedet användes inte helt relevanta sökvägar 

och sökord. Detta uppdagades och sökningarna korrigerades och utökades för att 

bättre svara mot syftet. Sättet att ha tre ursprungliga sökord och sedan utöka 

sökningen med fler ord kan ha begränsat resultatet då vissa kombinationer på så 

sätt fallit bort. Avgränsningen 1993-2005 gjordes då tillräckligt mycket material 

för att kunna redovisa ett relevant resultat under en kortare tidsperiod inte hittades. 

Relevanta studier mellan 1996 och 2000 hittades inte. Detta medförde att den 
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äldsta undersökningen som sammanställts är 12 år gammal vilket kan påverka 

resultatet då omvårdnadsforskningen och tekniken inom pediatriken utvecklas 

kontinuerligt [15,18,19,20]. 

 

När datainsamlingen var klar och alla funna studier granskats fick många 

exkluderas på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterier och kvalitetskrav 

[8]. Även studier med alldeles för medicinskt och/eller patologiskt resultat 

exkluderades. Många studier skrivna av delvis samma personer på samma 

universitetssjukhus hittades. Utav dessa valdes enbart två, [17,18] detta för att få 

ett så objektivt resultat som möjligt. Detta medförde att nio studier återstod. 

Resultaten i dessa skiljer sig märkvärt från varandra. I detta avseende kan 

litteraturstudiens relevans diskuteras med hänsyn till materialets storlek och dess 

spridda resultat. Däremot hade alla studier utom en [12] undersökt ett stort antal 

individer, vilket styrker resultatet. Alla studier som jämfört två olika grupper 

[13,15,17,18] utom en [17] hade ungefär lika stora kontrollgrupper som 

interventionsgrupper. Den studie som hade liten kontrollgrupp var Kain et al [17]. 

De undersökte 143 barn varav bara 41 ingick i kontrollgruppen.  

 

Värt att notera är att i de båda studierna av Kain et al [17,18] använde man 

ungefär samma förberedelser som Hatava et al [15]. Resultaten var inte 

överensstämmande. De tre studierna använde sig av samma åldersgrupp, samma 

urval, och samma förberedelser. Skillnaderna var att Kain et al [17,18] gjorde sina 

studier i USA och mätte barnens oro med observationer och ordinalskalor medan 

Hatava et al [15] gjorde sina i Sverige med hjälp av ett frågeformulär. Hans 

resultat visade att förberedelserna skulle hjälpa barnen [15] medan det två 

studierna av Kain et al motsade sig detta [17,18]. Relevansen av att de var två 

studier som visade samma resultat kan diskuteras då dessa var gjorda på samma 

universitetssjukhus och av delvis samma personer.  

 

Kvalitén på studierna varierade. Vissa hade mindre omfattande metodbeskrivning 

[13,14,16,19]. Andra beskrev metod, analys och tillvägagångssätt på ett tydligt 

sätt [12,15,17,18,20]. Om ett större antal studier hittats hade kraven på en tydlig 

metodbeskrivning och klarare riktning mot litteraturstudiens syfte blivit större. 
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Resultatet bör inte ha blivit sämre på grund av detta, men det är värt att ha i åtanke 

när resultatet läses. Materialet som ingår i litteraturstudien är vetenskapligt och 

väl undersökt. 

 

När arbetet med litteraturstudien påbörjades fanns vissa tankar om hur barn borde 

förberedas inför elektiv operation. Författarna bortsåg från förförståelsen under 

arbetets gång. 

Resultatdiskussion  
Studier visade att det användes helt eller delvis olika metoder när barn 

förbereddes inför en elektiv operation [12-20]. Effekterna av de olika metoderna 

skilde sig från små [17,18] till stora [12,13,15,16].  I vissa av de funna studierna 

testades en ny metod mot en gammal [13,15]. I andra hade en etablerad metod 

utvärderats [12,14,16,17,18,19,20]. Det framkom att det fanns flera faktorer som 

påverkade barnens upplevelser av förberedelserna. Den starkaste av dessa var 

barnets individuella livssituation [12-21]. 

 

Små barn, när de fått målande förberedelser (till exempel operation på docka) blev 

oroligare av dem. Detta stod klart och tydligt i Kain et al [17] men författarna i 

LaMontagne et al och Hatava et al [15,16] antydde det också. De skrev att ju äldre 

barnen var, desto bättre uppfattade de förberedelserna. Det var dock inte bara 

barnens ålder som avgjorde hur förberedelserna mottogs utan även dess mognad 

och självkänsla [16,17,18,19,21]. På vilket sätt barn upplever och tar till sig olika 

förberedelser är individuellt och varierar mycket även hos barn i samma 

åldersgrupp [1,21]. Detta understryker hur viktigt det är med individuell 

information som är baserad på barnets erfarenhet, ålder och mognad [1]. 

 

Barnets mognad beror på vilken grad av sammanhang, begriplighet och 

hanterbarhet barnet har till tillvaron. Detta utvecklas genom barnets sociala 

närmiljö till exempel familjeförhållanden, om barnet går på dagis/skola, har 

syskon/vänner och är vana att ”ta för sig” [4]. Detta framkom tydligt i resultatet. I 

vissa fall spelade det ingen roll hur väl genomtänkta förberedelserna var, barnen 

hjälptes ändå inte av dem. Den enda faktorn som var till nytta var tiden. De barn 
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som fick mer tid på sig att bearbeta informationen (upp till en vecka) upplevde 

operationen mindre obehaglig än barnen som blev förberedda dagen innan 

operation [17,18]. Värt att påpeka är dock att Hatava et al [15] fann att även andra 

förberedelser, utöver tiden var tillfredställande. Skillnaden var stor mellan 

studierna, en hypotes är att det kan bero på hur föräldrarna har förberetts inför 

barnets operation.  

 

Flera studier visade att föräldrarnas inställning och egna oro inför operationen 

påverkade barnet negativt [18,19]. Enligt Antonovsky är barn sårbara och 

beroende av föräldrarnas gensvar och känslor på saker och ting [4]. Detta innebär 

att barnen känner av föräldrarnas känslor och påverkas mer av föräldrarna än 

vårdpersonalen, som barnen inte känner [1]. I andra studier var både föräldrar och 

barn oroliga, trots förberedelser [15,17]. Enligt Antonovsky skulle alltså en del av 

barnens oro även här kunna bero på föräldrarna [4]. Tiden som lades ner på 

förberedelser och den tid vårdpersonal ägnade åt att själva tala med barnen och ge 

dem uppmärksamhet spelade en stor roll. Barnen blev lugnare och kände sig 

trygga [12,13,14,15,16]. Här hade barnen tid på sig att lära känna vårdpersonalen, 

de litade på dem och kände förtroende för dem. Detta innebär enligt Antonovsky 

[4] att barnet känner meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och att 

föräldrarnas eventuella oro inte överförs till barnet i samma utsträckning. Det 

finns en vuxen till som barnet litar på.  

 

När barnen fått träffa någon från vårdpersonalen preoperativt och fått tala med 

denne var det mycket lättare för personalen att anpassa förberedelserna efter 

barnens individuella behov [12]. För att barnens förberedelser skall bli optimala är 

det viktigt för oss som vårdpersonal att ha barnet i fokus i den preoperativa 

dialogen. I de studier där barn träffat vårdpersonal och fått uppmärksamhet av 

denne kände barnen att de klarade av situationen och detta gjorde dem stolta 

[13,12,14]. Att barnen fått vara delaktiga i processen stärkte dem. Att de fick hålla 

sövningsmasken själv var ett sådant exempel [12].  

 

Både väntade och oväntade resultat har framkommit. Att specifika förberedelser 

som var individuellt anpassade inte alltid skulle hjälpa barnen att hantera sin oro 
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var förvånande. Mest förvånande var att små barn faktiskt i vissa fall blev 

oroligare av specifika individuellt anpassade förberedelser. Detta kan bero på att 

barnen var för små för att ta till sig förberedelserna. Istället för att lugna dem blev 

de oroligare och rädda när de såg instrumenten som skulle användas och inte 

förstod hur. Väntat var att ju mer tid man lade på att informera och lära känna 

barnen var positivt. Det är viktigt att använda tiden innan operationen till att lära 

känna barnen och skapa förtroende. Barnen hamnar då i fokus och man kan lättare 

anpassa förberedelserna individuellt efter dem. Med ett förtroende för 

vårdpersonalen blir förberedelserna förhoppningsvis mer trovärdiga för barnet och 

dess föräldrar. Det är viktigt att lägga tid på att förbereda även föräldrarna, då 

deras okunskap och oro tros verka negativt på barnen. Är föräldrarna rätt 

förberedda så kan de förhoppningsvis hjälpa barnen i den preoperativa fasen på 

hemmaplan då inte vårdpersonalen finns till hands.  Smith et al [1] menar att barn 

kan identifiera sina känslor själv. Genom interaktion med barnet kan dessa känslor 

och funderingar för operationen lyftas fram. Detta kan hjälpa personalen att lättare 

fastställa barnets behov av information.  

 

Mer forskning på detta område behövs. Av speciellt intresse är varför samma 

förberedelser ger olika resultat beroende på var man är. Intressant att veta skulle 

också vara exakt hur man bör göra för att förbereda barn inför operation. Många 

av studierna har väldigt lite praktiska exempel på hur man gjort. Fler studier som 

mer detaljerat beskriver praktiska förberedelser som fått positiv effekt önskas. 
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19/9-05 Elin@kristianstad 1995-2005 Children and preparation 908 Preoperative 29 1 
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20/9-05 PubMed 1993-2005 Child* and preparation and 

experience 

280 Anxiety 24 Forts… 

     Preoperative 6 1 

20/9-05 PubMed 1993-2005 Child* and preparation and 

ambulatory and surgery 

43 Needs 5 0 

20/9-05 PubMed 1993-2005 Pediatric and preparation and 

elective and surgery 

9 --------------------------------------- -------- 1 

20/9 PubMed 1993-2005 Pediatric and nursing and elective 

and surgery 

12 --------------------------------------- -------- ------------- 

20/9-05 PubMed 1993-2005 Child* and experience and 

elective and surgery 

229 Preoperative and information 0 ------------- 

20/9-05 PubMed 1993-2005 Child* and experience and 

elective and surgery 

229 Anxiety 4 ------------- 

22/9-05 Cinahl 1993-2005 Child and elective and surgery 528 Preparation 82 2 

22/9-05 Cinahl 1993-2005 Child and preparation  3914 Preoperative 256 Forts… 
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22/9-05 Cinahl 1993-2005 Child and elective and surgert 528 Preoperative 256 Forts… 

   Anxiety 123 Elective surgery 30 2 
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22/9-05 Cinahl 1993-2005 Child* and experience and 

elective and surgery 

203 Preparation 46 1 

22/9-05 Cinahl 1993-2005 Child* and preoperative and 

information 

199 Anxiety 87 Forts… 

   Elective surgery 10 --------------------------------------- -------- ------------- 

22/9-05 Cinahl 1993-2005 Child* and preparation and 

ambulatory surgery 

67 Anxiety 39 ------------- 

25/10 Elin@kristianstad 1993-2005 Preoperative and modell 12 Child* 0 ------------- 

25/10 Elin@kristianstad 1993-2005 Preoperative and options 180 Child* 4 ------------- 

25/10 Elin@kristianstad 1993-2005 Preoperative and options 180 Pediatric 7 ------------- 

25/10 Elin@kristianstad 1993-2005 Preoperative and options 180 Nursing 4 ------------- 

25/10 Elin@kristianstad 1993-2005 Surgery and child* 10641 Nursing 167 4 
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25/10 Elin@kristianstad 1993-2005 Preparation and need* 0 --------------------------------------- -------- ------------- 

25/10 Elin@kristianstad 1993-2005 Child* 1323 Surgery 75 Forts… 
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Artikelöversikt     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lindberg S, 

von Post I. 

Sverige 

2005 

Referens: 12 

Den perioperativa 

dialogen ur barn 

med särskilda 

behovs 

perspektiv. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva vad barn 

med särskilda 

behov upplever 

när de vårdas 

enligt den 

perioperativa 

dialogen. 

25 barn. 

6-18 år gamla med 

särskilda behov. 

Samtliga barn har 

genomgått anestesi i 

samband med tandkirurgi 

på kärnsjukhuset i Skövde. 

Systematiskt urval. 

Semistrukturerad 

samtalsintervju. 

Barnen genomgår förberedelser enligt 

en modell som kallas den 

perioperativa dialogen som blivit 

modifierad för att passa barn. 

Genomförandet sker genom 

observationer under de pre- 

postoperativa momenten och 

semistrukturerade samtalsintervjuer 

med barnen efter operation. 

Hermeneutisk ansats har använts vid 

analys av data. 

 Barnen kände sig tryggare och mer 

självsäkra på sig själv efter att ha 

genomgått den perioperativa 

dialogen.  

Väl utformad studie med 

riklig information om 

metod, analys och 

resultat. 



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Margolis JO, 

Ginsberg B, 

Dear GDL, 

Ross AK, 

Goral JE, 

Bailey AG. 

USA 

1996 

Referens: 13 

Paediatric 

preoperative 

teaching: effects 

at induction and 

postoperatively. 

Syftet med 

studien var att 

avgöra hur stor 

påverkan boken 

har på barn och 

deras familjer 

preoperativt och 

att komma åt 

förändringarna i 

uppförande under 

sövning och de 

kommande 

veckorna efter 

operation. 

143 barn. 

2-6 år gamla. 

Barnen skall genomgå en mindre 

elektiv operation då de kan åka 

hem redan på kvällen eller 

morgonen efter. 

Barnen är inskrivna på Universal 

medical center of North Carolina 

Hospital. 

Barn med diagnostiserad 

utvecklingsstörning 

exkluderades också. 

Barnen blev tillfrågade av en 

sjuksköterska två till tre dagar 

före operationen. Genom att 

singla slant valdes man 

slumpmässigt ut till kontroll 

eller undersökningsgruppen.  

En skala och ett frågeformulär 

användes vid datainsamling. 

Barn i undersökningsgruppen 

fick en interaktiv preoperativ 

lärobok som påminner om en 

känd barnbok. Boken delades ut 

på avdelningen under besök för 

inskrivning några dagar före 

operation.  

Barnen som var med i 

kontrollgruppen fick en 

målarbok.  

Alla barn i båda grupperna fick 

rutinmässig preoperativ 

information. 

Den insamlade datan delas in i 

kategorier. 

Barnens oro ökade när de flyttades 

från väntrum till operation och 

slutligen vid sövning. Ökningen var 

ungefär lika stor i de olika grupperna 

men hos barnen som var 2-4 år ökade 

oron mer i undersökningsgruppen än 

i kontrollgruppen. Hos barnen i 4-6 

års ålder ökade oron mer hos 

kontrollgruppen. 

Studien är bra men 

analysmetoden är lite 

otydligt beskriven. 



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Wollin SR, 

Plummer JL, 

Owen H, 

Hawkins RMF, 

Materazzo F, 

Morrison V. 

Australien 

2004 

Referens: 14 

Anxiety in 

Children Having 

Elective Surgery 

 Att identifiera 

beteende som 

underlättar för 

barn i deras 

hantering av olika 

situationer och 

även beteende 

som ökar barns 

oro.  

120 barn. 

5-12 år gamla. 

Inskrivna på ett av sex 

olika sjukhus i södra 

Australien för en elektiv 

operation som krävde 

sövning. 

Strukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

 

Intervju med barnet före operation 

och med barnets föräldrar under 

pågående operation. 

Svaren skrevs ner för hand. 

De förberedelser som gjorde barnen 

mindre oroliga var: 

- Ju mer tid de spenderade med läkare 

och sjuksköterska. 

- Att personalen talade direkt till 

barnet på ett vänligt sätt.  

De förberedelser som gjorde barnen 

mest oroliga var: 

- Operationen 

- Nålar 

Ett direkt syfte saknades, 

det fick läsas ut i löpande 

text.  

Analysmetoden beskrivs 

väldigt dåligt. 



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hatava P, 

Olsson GL, 

Lagerkranser 

M. 

Sverige 

2000 

Referens: 15 

Preoperative 

psychological 

preparation for 

children 

undergoing ENT 

(öron, näsa, hals) 

operations: a 

comparison of 

two methods 

Syftet med 

studien var att 

fastställa om 

programmet 

kunde öka 

mottagandet av 

information och 

minska oron inför 

en ENT (öron, 

näsa, hals) 

operation.  

160 barn, indelade i två 

grupper. 

2-10 år gamla. 

Inskrivna på Karolinska 

sjukhusets barnavdelning i 

Stockholm för inlägg av rör 

i öronen och/eller 

adenektomi. 

Kohortstudie. 

Frågeformulär. 

 

De två grupperna fick avdelningens 

standardinformation. Grupp två fick 

dessutom extra information i form av 

ett program anpassat till barns 

perceptionsförmåga. Programmet 

innehöll bland annat lek med 

utrustning och rollspel.  Sedan 

jämfördes grupperna. Hela grupp ett 

(kontrollgruppen) undersöktes innan 

det specialanpassade programmet 

infördes för att minska risk för bias. 

Föräldrar och barn fick självständigt 

svara på vars två frågeformulär med 

fyra svarsalternativ/fråga. Ett före 

operation och ett vid hemkomst.  

Statistisk dataanalys, kategorisering. 

Överlag var barnen i gupp två bättre 

förberedda och mindre oroliga än 

barnen i grupp ett.  

I båda grupperna var barnen under 

fem oroligare än de över fem.  

 

Beskriver alla moment 

och design bra. 

 



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lamontagne L, 

Hepworth J, 

Johnson BD, 

Cohen F. 

1996 

USA 

Referens: 16 

Children’s 

Preoperative 

Coping and It’s 

Effects on 

Postoperative 

Anxiety and 

Return to Normal 

Activity. 

I. barnens ålder och 

information mellan 

förälder-läkare 

förutsades ha en direkt 

positiv effekt på barnets 

förmåga att hantera.  

II. Hur föräldrarna 

kontrollerade oro 

förutsades ha direkt 

negativ effekt på 

förmågan att hantera. 

III. Hanteringsförmågan 

förväntades ha direkt 

positiv effekt på de två 

olika postoperativa 

resultaten, oror och 

återgång till normal 

aktivitet. 

90 barn. 

8-17 år gamla. 

Inskrivna på ett sjukhus I 

sydöstra USA för en 

elektiv ortopedisk 

operation. 

En strukturerad intervju, 

ordinalskalor och ett 

frågeformulär användes. 

Data samlades in vid fem 

tillfällen. Den första insamlingen 

var en strukturerad intervju och 

ägde rum under barnets besök på 

avdelningen dagen före 

operation. Den andra 

datainsamlingen skedde två 

dagar efter operation och den 

tredje, fjärde och femte 

datainsamlingen gjordes 3, 6 och 

9 månader postoperativt. 

 

Signifikant korrelation hittades 

mellan kontroll och coping, ålder och 

coping och information och coping. 

Ju mer självkännedom, ju äldre och 

desto mer preoperativ information 

som givits desto bättre var barnets 

copingförmåga. 

Det är svårt att läsa ut 

vilken analysmetod som 

använts.  



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kain ZN, 

Mayes LC, 

Caramico LA. 

USA 

1996 

Referens: 17 

Preoperative 

Preparation in 

Children: A 

Cross-Sectional 

Study. 

Att utvärdera effekten av 

ett beteende förberedelse 

program för att minska 

oron hos barn och deras 

föräldrar inför en elektiv 

operation. 

143 barn, varav 102 

ingick i 

undersökningsgruppen 

och 41 i kontrollgruppen.

2-10 år gamla. 

Alla har genomgått en 

poliklinisk elektiv 

operation på Children’s 

Hospital of Yale – New 

Haven. 

Cross-overstudie 

Olika ordinalskalor 

används för att mäta 

barnets beteende och 

känslor, skalorna 

används både av barn, 

föräldrar och personal. 

Sedan två år tillbaka används på 

sjukhuset ett frivilligt 

preoperativt 

förberedelseprogram på barnen i 

form av rundvandring på 

operation, rollspel och tillfälle 

att utöva olika preoperativa 

procedurer på en docka. Detta 

har man utvärderat med hjälp av 

fem olika mätinstrument. 

Statistiskt analysprogram och 

Wilcoxon rank-sum test har 

använts. 

 

Det framgick ingen påtaglig skillnad i 

effekten av förberedelserna mellan de 

båda grupperna gällande oro och 

separation till föräldrarna. 

Däremot upplevde barn 2-3 år i 

undersökningsgruppen större oro än 

de i kontrollgruppen.  

Av stor betydelse är även när 

förberedelserna sker: Barnets ålder 

och självkänsla. 

 

Kontrollgruppen är liten 

(knappt hälften) av 

undersökningsgruppen 

vilket ökar risken för 

bias. 

I övrigt är metod, analys 

och resultat väl 

beskrivna. 



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kain ZN, 

Mayes LC, 

O’Connor TZ, 

Cicchetti DV. 

USA 

1996 

Referens: 18 

Preoperative 

Anxiety in 

Children. 

Syftet med denna studie i 

två faser var att 

identifiera 

sociodemografiska och 

psykologiska 

förutsägelser av 

preoperativ oro hos barn 

(fas ett) och att 

undersöka förekomst av 

och riskfaktorer för 

beteendeförändringar hos 

barn till följd av 

poliklinisk operation (fas 

två).  

163 barn. 

2-10 år gamla. 

Barn som genomgår en 

elektiv operation med 

sövning då de kan gå 

hem på kvällen eller 

dagen efter.  

Operationen har 

genomförts på 

Universitetsbarnsjukhuse

t i Yale-New Heaven. 

Prospective longitudinal 

studie.  

Data samlas in med hjälp 

av ordinalskalor och 

observationer. 

 

Barn och föräldrar genomgår ett 

förberedelseprogram i 3 delar. 

Programmet är frivilligt och 80-

90 % blir erbjudna men 70-80 % 

vill deltaga. 

Data samlas in innan 

premedicinering i 

förberedelserummet och vid 

seperation mellan föräldrar och 

barn på väg till operation. 

Uppföljning skedde två veckor, 

sex månader och ett år efter 

operationen. 

Data analyserades med hjälp av 

många olika metoder, till 

exempel ett dataprogram och 

Wilcoxon rank-sum test. 

Förberedelser i form av individuellt 

anpassad preoperativ information, 

visning av operations avdelning och 

tillfälle att utöva olika operativa 

procedurer på en docka. Dessa 

förberedelser visade sig inte påverka 

barnen positivt utan faktorer som 

spelade roll var: när förberedelserna 

blev introducerade, barn med oroliga 

föräldrar, barns aktivitet, ålder, barns 

sociala närmiljö och barn med 

tidigare erfarenhet av sjukhus. 

Vid separation inför operation ökade 

oron. 

 

Väl beskriven metod och 

resultatet är tydligt. 
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År 
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Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Li HCW, Lam 

HYA. 

Kina 

2003 

Referens: 19 

Paedeatric day 

surgery: impact 

on Hong Kong 

Chinese children 

and their parents.  

Syftet med den här 

studien var att undersöka 

orosgraden hos kinesiska 

barn från Hong Kong 

och deras föräldrar till 

följd av pediatrisk 

dagoperation, och att 

undersöka sambandet 

mellan barns 

preoperativa oro och 

deras grad av samarbete 

under sövning och i den 

postoperativa perioden.  

112 barn. 

7-12 år gamla.  

Inskrivna för omskärelse. 

På en dagoperations 

avdelning. 

Barnen fick ej ha tidigare 

erfarenhet av operation. De 

måste ha bott i Hong Kong 

i minst tre år, de skulle tala 

cantonese, vara kineser och 

vilja vara med i studien. 

Två Ordinalskalor 

användes för att mäta oron 

hos barnen. En 

samarbetsskala från 1-5 

användes för att bedöma 

barnets samarbetsförmåga.  

Data samlades in både före 

och efter operationen. 

På operationsdagen mättes 

med hjälp av mätinstrument 

oron hos föräldrar och barn 

vid inskrivning och igen fyra 

timmar efter operation. 

Demografiska data samlades 

också in. 

 

Barnen upplevde mer oro om 

föräldrarna var oroliga.  

Finns ej analysmetod. 

Man bör ha i åtanke att 

denna artikel skiljer sig 

från de andra. Med tanke 

på operations typ. 



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hart D, 

Bossert E. 

1994 

USA 

Referens: 20 

Self-reported 

Fears of 

Hospitalized 

School-Age 

Children. 

1. Hur mycket rädsla 

uttrycker barn i 

skolåldern som är 

inlagda på sjukhus 

gentemot medicinskt 

relaterade händelser? 

2. Hur hänger ålder, kön, 

socioekonomiskstatus 

och hälsostatus ihop med 

deras egna rädslor 

82 barn. 

8-11 år gamla. 

Barnen skall vara 

engelsktalande, ha normal 

kognitiv förmåga och alla 

barnen skall vara inskrivna på 

barnavdelning i ett av sex 

sjukhus I Kalifornien. Barnens 

vårdtid skulle vara minst två till 

tre dagar. Barnet får inte ha 

vårdats på intensivavdelning vid 

senaste sjukhusvistelsen, ej 

blivit diagnostiserad för symtom 

orsakade av barnmisshandel och 

barnet får ej ha märkbar brist på 

perceptionsförmåga. 

Datainsamling skedde med hjälp 

av två ordinalskalor under en 

åttamånadersperiod.  

 

Alla moment gjordes 

andra eller tredje dagen 

då barnet var inlagt på 

sjukhus på barnets sal 

eller närliggande rum.  

Deskriptiv statistik 

analys gjordes. 

 

Förberedelser är av stor vikt för 

barnen. Med förberedelser som de ej 

förstår är de rädda att något skall gå 

fel.  

Vilken sorts ingrepp 

barnen varit inskrivna för 

nämns ej. 

Mer beskrivet om oro än 

om förberedelser. 

 


