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 SAMMANFATTNING 

Introduktion: Hos både barn och föräldrar kan själva ordet kirurgi verka väldigt 

skrämmande. Det kan väcka känslor som oro, ångest, ängslan och rädsla. Denna oro och 

ängslan kan minska om föräldrarna och barnen får bli delaktiga i de preoperativa 

förberedelserna. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter i samband med att 

deras barn blir opererat och sövt. Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie. 

Artiklarna till studien söktes i databaserna PsycINFO och Cinahl. Antalet artiklar som 

slutligen valdes till denna studie blev 14 stycken. Studiernas design var av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Antalet kvalitativaartiklar var 6 stycken och antalet 

kvantitativa artiklar var 8 stycken. Artiklarnas resultat baserades på föräldrarnas 

upplevelser och uppfattningar av barns kirurgi och anestesi. Resultat: Studiens resultat 

påvisade att information om barnets operation och sövning kunde haen lugnande 

inverkan på föräldrarna. Det var av stor betydelse att föräldrarna förstod och kunde ta 

till sig informationen. Det som föräldrarna upplevde som mycket påfrestandevid barnets 

operation var sövningen samt att behöva lämna barnet på operationssalen. Slutsats och 

kliniskaimplikationer: Föräldrar som har barn inom operationssjukvården har ett väldigt 

stort behov av information om vad som ska hända med deras barn. De bör bemötas på 

ett professionellt sätt då det hade en stor betydelse för att deras upplevelseav vården 

skall kunnabli så bra som möjligt.Detta är viktigt att tänka på inom klinisk omvårdnad. 
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 ABSTRACT  

Introduction:Among children and parents, the word surgery alone can be experienced as 

daunting. It may arouse feelings of anxiety, anxiety, anxiety and fear. The worries and 

anxieties can be reduced if parents and children are allowed to participate in the 

preoperative preparation. Purpose: The objective was to describe parents' experiences in 

connection with their child´s surgery and anesthesia. Method: The method was a 

systematic literature review. The data bases PsycINFO and Cinahl were used to retrieve 

articles based on parents´experiences and perceptions of their children´s surgery and 

anesthesia. The final number of articles included was 14 and the study design was both 

qualitative (n=6) and quantitative (n=8). Results: The results showed that information 

about the child's surgery and anesthesia could have a calming effect on the parents. It 

was very important that parents understood and could absorbed the information given. 

The hardest parts for the parents´ was the child´s anesthesia and that they had to leave 

the child behind in the operating room. Conclusion and clinicalimplications: Parents 

whose children are undergoing surgical care have a very great need for information 

about what will happen to their child. They should be treated in a professional manner 

as this can have significant impact on how they experience the care given, thus this is 

important to acknowledge in clinical care. 
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INTRODUKTION 

Sövning av barn kan vara känsligt för föräldrar. Föräldrarna kan uppleva det som 

traumatiskt och besvärligt att se sitt barn bli sövt och sedan behöva lämna det på 

operationssalen. Därför kan det vara av betydelse att undersöka och sammanställa vad 

forskning säger inom detta område. Detta för att få en samlad kunskap hur föräldrarna 

upplever det och för att vårdpersonalen ska kunna bemöta föräldrar och deras barn på 

bästa möjliga sätt. Med ökad kunskap kan det leda till bättre vårdkvalité inom 

barnkirurgin och främja hälsa i framtiden. Målet med denna studie är att beskriva 

föräldrars erfarenheter i samband med att deras barn blir opererat och sövt. 

 

Föräldrar och barns oro inför barnets operation 

Studier har visat att enbart ordet kirurgi kan innebära känslor av oro, ängslan och rädsla 

både hos föräldrar och barn(Li &Lam 2003, Frisch, Johnson, Timmons&Weatherford, 

2010 ). Det som kunde oroaföräldrarna mest var själva operationen och de eventuella 

komplikationer som kunde tillstöta. Föräldrarna ville skydda sina barn eftersom barnen 

ofta kunde uppleva kirurgi som stressande. Andra (Andersson, Johansson & Östberg 

Almerud 2012, Li &Lam, 2003) har också påvisat att det även kunde innebära ett hot 

för barnen, då de upplevs som mer sårbara än vuxna.  

Föräldrarnas oro inför barnets operation kunde minska om den personal som gav barnet 

narkos pratade till barnet och distraherade det (Gimbler, Berglund, Ericsson, 

Proczkowska-Björklund & Fridlund, 2013). Detta då föräldrarna upplevde oro inför 

deras barns operation och dessutom kände det obekvämt samt svårt att bemöta och 

acceptera sitt barns känslor inför operationen. Därför kunde det vara av betydelse att 

separationen mellan barn och föräldrar blev så skonsam som möjligt under 

sjukhusvistelsen (William Li & Angie Lam 2003, Smith &Callery, 2004). Föräldrar och 

barnens oro och ängslan kunde minska om en förälder fanns med i operationssalen till 

dess att barnet somnade i narkosen (Frisch et al. 2010). En del föräldrar kände det som 

att personalen snabbt ville att de skall avlägsna sig från operationssalen när barnet hade 

somnat (Andersson et al. 2012). I studien av Andersson et al. (2012) framkom det att 

många föräldrar var oroliga och kände symtom på stress samt en känsla över att de 

tappade kontrollen över situationen. De kunde då vara i behov av emotionellt stöd. En 

av föräldrarna i studien beskrev att hon kände sig liten då hon lade sitt barns liv i 

vårdpersonalens händer (ibid). Andersson et al. (2012) påvisade dessutom att 

föräldrarna upplevde det som känslomässigt svårt när deras barn i samband med 

narkosen hamnade i ett omedvetet tillstånd. Det som gjorde denna situation mindre 

påtaglig var om föräldrarna försökte tänka på att barnet skulle bli fri från sin smärta och 

sjukdom efter operationen. 

 

Den pre-operativa informationens betydelse till barn och deras föräldrar 
Många barn och ungdomar önskade att den pre-operativa informationen som skickades 

hem till föräldrarna före den planerade operationen även hade riktats till dem (Bray, 

Callery, Kirk 2012, Smith &Callery, 2004). Den skriftliga informationen var av 

betydelse även för barn och ungdomar, då flera av dem hade en begränsad kunskap om 

deras planerade operation (Bray et al. 2012, Smith &Callery, 2004). Bray et. al. (2012) 

visade även att i syfte att skydda sina barn och ungdomar mot obefogad oro, valde 

många föräldrar att utelämna en del information i det skriftliga informationsbrev som 

skickades hem preoperativt till familjerna. 
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Föräldrarna önskade att den preoperativa informationen skulle innehålla fakta om själva 

operationen och sövningen (Andersson et al. 2012). Detta för att de skulle få en bredare 

förståelse över vad som skedde i operationssalen samt att upprepad information till 

föräldrarna angående anestesin var av betydelse nära operationsdagen. Det gjorde det 

lättare för föräldrarna att hantera och förstå den information som tilldelades dem 

(Andersson et al. 2012, Tait Alan, Voepel–Lewis & Gauger, 2011). Ett flertal föräldrar 

hade dessutom svårt att ta till sig information före barnets operation på grund av stress 

(Carvalho Assis & Costa Rezende, 2013). Bray et al. (2012) påvisade även att en del 

föräldrars önskemål var att den preoperativa informationen mer hade utgått från 

familjernas specifika situation. Andra (Gimbler et al. 2013, Frisch et al. 2010) visade att 

föräldrar som fick känna sig delaktiga i den pre-operativa förberedelsen av barnen, 

genom tydlig information, kände sig mer tillfreds inför deras barns operation. 

I en studie av Tait Alan et al. (2011) framkom det att den information som gavs till 

föräldrar inför deras barns anestesi var betydelsefull. Om informationen upplevdes som 

otillräcklig ökade föräldrarnas oro. Information kring hur bedövningen skulle ges, hur 

lång tid det kunde ta innan barnet vaknade samt hur det kunde upplevas att se barnet 

efter operationen framkom som viktiga faktorer (ibid). Tait Alan et al. (2011) visade 

även att om föräldrarna önskade få information om riskerna angående anestesin så var 

det inte många som frågade utan sökte istället information via internet. Andra (Gimbler 

et al. 2013, Li & Lam, 2003) har också visat att oro och ängslan hos föräldrarna men 

även hos barnen kan reduceras om de görs delaktiga i de preoperativa förberedelserna. 

 

Problemformulering 
Det finns få studier om föräldrars erfarenheter i samband med sitt barns sövning vid 

planerade operationer. Den forskning som finns visar dock att många föräldrar kan 

känna sig hjälplösa när de lämnat sitt barn på operationssalen. De har också svårt att 

berätta om sina känslor för vårdpersonalen. Föräldrarna blir inte tillräckligt 

uppmärksammade eftersom mycket fokus ligger på barnet. Om vårdpersonalen får ökad 

kunskap om föräldrarnas utsatta situation, bör deras möjligheter att förbereda och 

bemöta föräldrarna stärkas. Sådan kunskap torde leda till att föräldrarna känner mindre 

oro, hjälplöshet, rädsla och ensamhet. Det i sin tur kan sannolikt förbättra barnets 

situation. Därför är det viktigt med ytterligare kunskap om hur föräldrar kan erfara och 

uppleva det i samband med att ha sitt barn inom operationssjukvården. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter i samband med att deras barn blir opererat 

och sövt. 

 

METOD 

Arbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie som inkluderade studier 

genomförda med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Metoden baserades enligt Polit 

och Beck (2008), genom att aktuell forskning som finns inom valt område samlas in och 

studeras. Denna studie har genomförts genom att uppsatsförfattarna följt Polit och 

Becks (2008) flödesschema som består av nio steg.  
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Figur 1.  Flödesschema (Polit& Beck 2008). 

 

 

 

Urval samt inklusionskriterier 
Inkluderade artiklar skulle vara vetenskapliga och ha genomgått ”peer-review” samt 

svara mot arbetets syfte. De skulle således utgå från ett föräldraperspektiv och ha som 

syfte att belysa föräldrars erfarenheter i samband med att deras barn (0-18år) blev sövt 

och genomgick en operation. I detta arbete definieras föräldrar som barnets biologiska 

föräldrar eller som barnets vårdnadshavare. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2000-2014. Studiernas design som inkluderades i detta arbete skulle vara av både 

kvantitativ och kvalitativ ansats.Författarna i detta arbete valde dock att göra ett 

undantag vad gällde artiklarnas publicerings år.En randomiserad kontrollerad studie av 

Kain och kollegor (1996) inkluderades trots att den publicerats utanför sökningarnas 

tidsbegränsning.Denna studie valdes att inkluderas dels då den motsvarade 

litteraturstudiens syfte men även då denna är en av de första studier som återgav 

föräldrarnas perspektiv av att ha sitt barn inom operationssjukvården. Studien återkom 

också i flera av de inkluderade studiernas referenslistor och bedömdes därför att utgöra 

en viktig vetenskaplig grund i de inkluderade studierna. 

 

Litteratursökning 

Litteraturstudiens steg 1 startade med att utgå från syftet.Vid steg två valdes databaserna 

Cinahl och PsycINFO via Karlstads universitet. Båda dessa databaser innehåller studier 

inom omvårdnadsforskning (Forsberg &Wengström, 2008). Cinahl har ett uppslagsverk 

av ord som benämns thesaurus. Dessa thesaurusord ligger i en så kallad ”subjectheading 

list”. Thesaurusorden är uppbyggda av ämnesord och placerade i alfabetisk ordning med 

enstaka huvudkategorier. Under huvudkategorierna förgrenar sig underkategorierna som 

ett träd. Inkludera underkategorierna vid sökning i Cinahl kallas för explode och kan 

endast göras på önskan av den person som söker (Willman, Stoltz &Bathsevani, 2006). 

Formulera och utgå 
från studiens syfte.

Val av sökstragegi i 
databaser. 

Identifiering av 
nyckelord och val av 

relevanta sökord.

Identifiering och 
sökning av relevanta 

studier.

Insamling och läsning 
av abstract från de 

olika studierna.

Genomläsning av det 
funna materialet 

göres.

Sammanfattning av 
de funna artiklarnas 

innehåll 

Kritisk granskning av 
materialet göres via 
granskningsmallar.

Analysering av 
artiklarna utföres och 
datamaterialet delas 

in i teman.

Resultatet 
sammanställes.
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PsychINFO användes då det var till fördel att använda flera databaser.  Eftersom 

studiens syfte utgick från föräldrars erfarenheter, bedömdes PsychINFO vara en bra 

komplettering till Cinahl, då PsychINFO innehåller artiklar som fokuserar på området 

psykologi (Willman et.al. 2006).  Sökorden valdes utifrån litteraturstudiens syfte. 

Sökningarna genomfördes mellan november och december 2014. De inkluderade 

artiklarnas representerade studier genomförda med både kvalitativ och kvantitativ 

design. Medvetenhet fanns om att det kunde uppstå utmaningar vid analysen av de 

inkluderade artiklarnas resultat då båda designen inkluderades, men då de bedömdes att 

svara mot litteraturstudiens syfte så inkluderades dessa. I Cinahl användes sökorden 

Experience, Separation anxiety AND parents AND preoperativecare söktes som ett eget 

ord. Även daysurgery söktes som ett eget ord samt 

parentsexperiencesofanaesthesiaanvändes som ett eget sökord. Även Childanaesthesia 

and parents AND surgery AND experience användes vid ett söktillfälle. Den booleanska 

sökfunktionen AND valdes för att vara säker på att alla nyckelbegrepp inkluderades i 

den sökta litteraturen. I Cinahl användes ett huvudsökord som var experience. De 

artiklar som kom upp vid sökningen på experiencevar 96648 stycken vetenskapliga 

artiklar.Författarna gick in på den översta artikeln i söklistanoch använde sig av de 

listade thesaurusorden. Dessa thesaurusord finns under rubriken major subject. Därifrån 

studerades dessa thesaurusord under major subject och i detta fall valdes 

thesaurusordetIntraoperativecare. När intraoperative care valdes hamnade ordet i 

databasens sökruta under ordet MM ”Intraoperative care”. Samma procedur upprepades 

vid sökning på MM ”Introperativecare”. Proceduren upprepades flertalet gånger vilket 

redovisas i sökordstabellen. Förkortningen MM står för major subject och 

thesaurusorden är ämnesorden som listas under major subject. 

 

I PsycINFOanvändessökordenseperation anxiety, separation anxiety and parents, 

separation anxiety and parents and preoperative care. Surgical patients in infancy, 

surgical patients in infancy and childbehavior, surgical patients in infancy and 

childbehavior. Daysurgery, daysurgery and parents, daysurgery and parents and 

children. Anledningen till att sökorden skiljer sig åt i de olika databaserna beror på att 

sökord och sökstrategi måste anpassas till vederbörande databas (Willman et.al. 2006). 

Sökord och sökordskombinationer redovisas i bilaga1.I steg tre och fyra identifierades 

de artiklar som i titeln bedömdes innehålla information om föräldrars erfarenheter av att 

ha sitt barn inom operationssjukvården. I nästa steg lästes titlar (n=562) samt abstrakt 

(n=150) och de som inte bedömdes att motsvara litteraturstudiens syfte förkastades. 

Dessa steg resulterade i att 41 artiklar valdes ut att läsas i sin helhet.  

 

Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar 

De 41 artiklarna lästes sedan i fulltext vid steg 5 och av dessa bedömdes 20 artiklar 

motsvara syftet. Åtta av dessa förkastades efter genomläsningen då dessa visade sig att 

inte svara mot litteraturstudiens syfte och 12 artiklar kvarstod. Vid manuell genomgång 

av dessas referenslistor beställdes ytterligare två artiklar via sjukhusbiblioteket i Falun. 

Denna litteraturstudie inkluderar således 14 stycken artiklar. I steg sex läste 

uppsatsförfattarna och sammanfattade de inkluderade artiklarna för att ännu en gång 

kontrollera att de motsvarade litteraturstudiens syfte samt inklusionskriterierna. 

Slutligen i steg sju granskades artiklarna enligt Forsberg och Wengströms (2008) 

kvalitetsgranskningsmallar för studier med kvalitativ (Bilaga 2) och kvantitativ (Bilaga 

3) design. Artiklarna poängsattes enligt granskningsmallarna och de 
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inkluderadeartiklarnas resultat diskuterades mellan författarna. Artiklar som redogjorde 

för studier med en kvalitativ design (n=6) kunde erhålla max 24 poäng.Hög kvalitet 

erhöll de artiklar som fick 19 – 24 poäng; medelhög kvalitet 14 – 18 poäng; låg kvalitet 

var mindre än 14 poäng. Fem artiklar erhöll hög kvalitet, en medelhög kvalitet. De 

artiklar som redogjorde för studier med kvantitativ ansats (n=8) kunde erhålla max 25 

poäng. Hög kvalitet erhöll de artiklar som fick 20 – 25 poäng; medelhög kvalitet 15 – 

19 poäng; låg kvalitet motsvarade även här 14 poäng eller lägre. Alla åtta inkluderade 

artiklar erhöll hög kvalitet.En artikelmatris (Polit& Beck,2008) upprättades för att ge en 

överblick av de inkluderade artiklarnas syfte, metod och resultat. Matrisen redogör för 

de olika artiklarnas studiedesign separat (Bilaga 4). 

 

Analys 

Analysen (steg 8 - Polit& Beck, 2008) genomfördes på samma sätt oavsett vilken 

studiedesign de inkluderade artiklarna representerade. Artiklarnas resultatdel 

analyserades. Den text som skulle användas översattes från engelska till svenska.  

Översättningen genomfördes först enskilt av uppsatsförfattarna med hälften av 

artiklarna. Sedan översattes alla artiklar gemensamt och skrevs ner i ett dokument. 

Dokumentet lästes upprepade gånger av båda författarna. Översättningen kodades med 

siffror för att passa in under respektive kategori i resultatet. Ur dokumentet plockades 

olika stycken ur texten som delades in i mindre bitar. Utifrån de delarna växte två teman 

fram för att bryta ner texten ännu mer. Dessa teman benämndesbehov av information 

och känsla av oro. Utifrån dessa två teman kopplades sedan tre kategorier under 

respektive tema. I och med detta bröts texten slutligen ner och blev mer lättförståelig 

och resultatet från de vetenskapliga artiklarna mer överskådligt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Bakgrunden till att forskningsetiska regler har tillkommit är för att behålla individers 

integritet och handlingsfrihet (Olsson & Sörensen 2011). De forskningsetiska 

övervägandena i denna uppsats har inspirerats av Forsberg och Wengström (2008). Där 

beskrivs vikten av att endast använda studier som har fått tillstånd från den 

forskningsetiska kommittén eller där etiska aspekter har diskuterats i den valda studien. 

Det står beskrivet i artiklarna att de fått tillstånd av en forskningsetisk kommitté. 

 

RESULTAT 
Denna litteraturstudie baseras på 14 vetenskapliga artiklar. Två olika teman har arbetats 

fram utifrån studiens syfte och de 14 artiklarnas resultat. Utifrån dessa två teman växte 

totalt 6 kategorier fram. Dessa två teman var behov av information och känsla av oro. 

Utifrån temat behov av information, växte 3 kategorier fram. Dessa var behov av den 

preoperativa informationen i hemmet,behov av den preoperativa informationen  på 

sjukhus, behov av den postoperativa informationen.Utifrån temat känsla av oro, 

växtekategorier fram.Dessa 3 är känsla av oro inför barnets operation, känsla av oro 

inför barnets sövning, känsla av oro efter barnets operation. 

 

Behov av information - behov av den preoperativa informationen i hemmet 
Pfeils (2011) studie med kvalitativ design och Voepel-Lewis, Tait och Malviyas (2000) 

observationsstudie påvisade att behovet av preoperativ information till föräldrar 

angående barnets operation och sövning var nödvändigt för att minska eventuella 

rädslor hos föräldrarna. Bull och Grogans (2010) multimetod studie visade att den 
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skriftliga informationen som skickades hem till familjerna måste vara både noggrann 

och individuellt anpassad. Många föräldrar önskade att det skriftliga innehållet skulle ge 

en fullständig information om barnets anestesi samt dess komplikationer och risker.  

En studie (randomiserad kontrollerad studie) Agostini, Monti, Neri, Dellabartola, 

Pascalis de och Bozicevic (2014) visade att när föräldrarna blev förberedda inför sitt 

barns operation, genom att de fick delta i ett preoperativt program som bestod av 

information och ett besök på operationsavdelningen, minskade föräldrarnas behov och 

funderingar under den preoperativa perioden. Hugs, Tönz och Kaisers 

(2005)prospektiva studie påvisades att en interaktiv CD-ROM skiva med preoperativ 

information som gavs till föräldrarna, förbättrade deras pre-operativa förberedelserna i 

hemmet. Skivan innehöll även instruktioner om smärta post-operativt samt hur de på 

bästa sätt skulle administrera smärtstillande läkemedel profylaktiskt till barnen. En 

majoritet av föräldrarna tyckte att denna skiva hjälpte dem att hantera sin stress inför 

barnets operation.  Medan Pfeil (2011) visade i sin intervjustudie att föräldrars behov av 

information preoperativt varierade. Ett fåtal föräldrar uppgav att de blev mer stressade 

när de fick information preoperativt om barnets operation, medan andra föräldrar 

däremot upplevde att de blev lugna av den information som gavs preoperativt. 

 

Behov av information - behov av den preoperativa informationen på sjukhuset 
Flera studier, Agostinis et al. (2014) randomiserad kontrollerad studie,Scrimins et 

al.(2008) randomiserad studie samt Pfeils(2011) intervjustudie, visade att det var av stor 

vikt att föräldrarna förstod den preoperativa informationen som de fick och att 

personalen visade empati. Detta för att föräldrar som var stressade och oroliga hade 

svårare för att ta in ny information. Föräldrarnas funderingar borde tas på allvar av 

sjukhuspersonalen under barnets preoperativa fas, oavsett barnets ålder. 

Pfeils (2011) kvalitativa studie påtalade vikten av att alla frågetecken som föräldrarna 

hade innan barnets operation borde förklaras av vårdpersonalen i samband med barnets 

operation och sövning. Det gjorde att föräldrarna mådde bättre. Föräldrarna ville ta emot 

begriplig information på sjukhuset och de ville även ha information om de lite mer 

otäckare delarna av operationen. Även Pfeils (2011) intervjustudie påvisade att 

föräldrarnas behov av information från den kirurg som skulle operera deras barn hade 

stor betydelse. Detta för att skapa ett förtroende mellan kirurg och föräldrar. Föräldrarna 

kände då att de kunde lita på deras barns operatör. En mycket viktig aspekt var att 

föräldrarna på sjukhuset fick möjlighet att ställa frågor till operatören.Den 

randomiserade studien av Scrimin et al. (2008)belyste vikten av att föräldrarna borde 

erbjudas stöd och samtal för att klargöra om de förstått all information som gavs till 

dem angående deras barns situation.En studie (explorativ deskriptiv studie) av 

MoreiraPaladino, Carvalho de och Amorim Almeida (2014) visade att det som kunde 

hjälpa föräldrarna på sjukhuset i de preoperativa förberedelserna var leken. Det har visat 

sig i studier av lekens betydelse iden preoperativa förberedelsen, att den innebar en 

avslappnande stund för både barn och deras föräldrar. Det var av stor vikt att föräldrarna 

deltog i leken tillsammans med barnet. Det reducerade familjens stress, ängslan och 

smärta inför den planerade operationen. Lekens syfte var till hjälp för familjerna att 

hantera den nya och utmanande situation som den främmande sjukhusmiljön var för 

både föräldrar och deras barn (ibid). 
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Behov av information - behov av den postoperativa informationen 

Behovet av postoperativ information till föräldrarna var viktig för att den postoperativa 

återhämtningen skulle bli så bra som möjligt visade Bulls&Grogans(2010) intervju och 

enkätstudie. Hughes och Callerys (2004) kvalitativa studie påvisade att några av de 

viktigaste praktiska frågorna efter barnens operation hade kunnat förutses om 

vårdpersonalen hade informerat och förberett föräldrarna preoperativt. Dess innehåll 

hade kunnat bestå av information om att det kunde förekomma sömnstörningar hos 

barnen postoperativt. Denna kunskap kunde få föräldrarna att förstå hur operationen 

påverkade barnet postoperativt under en övergående period. I Hugs et al. (2005) 

kvantitativa prospektiva studie visade att även om många föräldrar kände sig förberedda 

inför sitt barns operation, fanns det ändå en liten grupp föräldrar som kände sig 

oförberedda inför problem de ställdes inför post-operativt i hemmet. Den kvantitativa 

kontrollerade kohortstudien av Kain, Mayes,Caldwell-Andrews, Karas och McClain 

(2006) visade att dessa problem kunde till exempel vara att hantera sitt barns födointag 

efter barnens operation.I Hughes &Callerys (2004) kvalitativa studie kom det fram att 

många föräldrars behov av mer information postoperativt visade att endast några 

familjer ringde sjukhuset för råd och information. Majoriteten av familjerna uppgav att 

de behövde uppmuntran och stöd postoperativt. Ett fåtal familjer angav att det hade varit 

önskvärt med längre sjukhusvistelse efter operationen eller att de skulle fått träffa 

operatören postoperativt för att kunna tillgodogöra sig mer information. 

 

Känsla av oro - känsla av oro inför barnets operation 

I den kvalitativa studien av Bull och Grogan (2010) samt den randomiserade studien av 

Scrimin et al. (2008) beskrev att föräldrarnas känsla av oro inför barnets operation blev 

mindre påtaglig om de fick förtroende för den kirurg som skulle operera deras barn. 

Deras känsla av oro relaterades till det kirurgiska ingreppet. Scrimin et al. (2008) 

beskrev även i sin randomiserade studie att det som ökade föräldrarnas känsla av oro var 

om barnet genomgick en större operation och fick stanna kvar på sjukhus, i jämförelse 

med om barnet genomgick en dagkirurgisk operation.I den randomiserade studien av 

Vagnoli, Caprilli, Robiglio ochMesseri (2005) påvisades ett samband mellan 

föräldrarnas känsla av oro och barnens. Det vill säga föräldrarna överförde sin känsla av 

oro till sina barn i den obekanta sjukhusmiljön. Fler studier, Iversen, Graue och Clare 

(2009) intervjustudie, Voepel-Lewis et al. (2000) observationsstudie samt Vagnoli et 

al.(2005) randomiserad studie påvisade att känsla av oro hos föräldrarna samt känslan 

av att tappa kontrollen i den främmande sjukhusmiljön ökade hos föräldrarna, då de inte 

visste vad som skedde med deras barn under operationen. Iversen et al. (2009) påvisade 

i intervjustudienatt föräldrar funderade om barnet kände smärta under operationen samt 

om de då fick tillräckligt med smärtstillande.Scrimin et al. (2008) visade på i den 

randomiserade studien, att föräldrars känsla av oro och ängslan hörde ihop med 

föräldrarnas kön, utbildningsnivå, deras sociala kontakter samt deras hälsa. Föräldrar 

med högre utbildning visade färre symtom påakut stress inför sitt barns operation än 

föräldrar med lägre utbildning. Högutbildade föräldrar hade även lättare för att klara av 

sitt barns situation i jämförelse med föräldrar med lägre utbildning. Studien påvisade 

även att mammorna var mer oroliga än papporna inför sitt barns operation. Om 

sjukvårdspersonalen blev mer medveten om skillnader mellan mammor och pappors oro 

kunde den information som gavs till föräldrarna bli mer effektiv(ibid).Lindberg, von 

Post och Eriksson (2011) påvisade i sin intervjustudie att den perioperativa dialogen 

lindrade föräldrarnas känsla av oro inför deras barns operation och sövning. 
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Föräldrarnas upplevelser av den perioperativa dialogen var mycket positiv. Den 

preoperativa dialogen innebar att de träffade samma sjuksköterska preoperativt inför 

barnets operation och sövning och därefter intraoperativt på operationssalen. Därmed 

blev sjuksköterskan ett känt ansikte för både föräldern och barnet. Föräldrarna menade 

att det var väldigt avkopplande och positivt att se samspelet som fanns mellan barnet 

och sjuksköterskan i den perioperativa dialogen. Därför gav den perioperativa dialogen 

en bra kontinuitet i vården av barn och deras föräldrar. 

 

Känsla av oro - känsla av oro inför barnets sövning 
Bull och Grogans (2010) enkät och intervjustudie påvisade att föräldrarna upplevde det 

som väldigt viktigt att de kände förtroende för narkosläkaren inför deras barns sövning. 

En del föräldrar upplevde känsla av oro över att barnet inte skulle återhämta sig efter 

anestesin. Många önskade få kunskap i hur stor risken var att deras barn skulle avlida 

till följd av anestesin. Föräldrarna upplevde det jobbigt att känna oro och då behöva visa 

sig starka inför sina barn. I den randomiserade kontrollerade studien av Kain et al. 

(1996) samt en observationsstudie av Voepel-Lewis et al. (2000) visade att barn till 

oroliga och ängsliga föräldrar var mer upprörda under sövningen än barn till lugna 

föräldrar. Denna oro kunde minska genom att barnen fick pre-medicinering och 

föräldrarnas närvaro vid sövningen. Voepel-Lewis et.al. observationsstudie(2000) 
beskriver också, för att minska känslan av oro så var det viktigt att föräldrarna fick följa 

sitt barn in på operationssalen. Bulls&Grogans (2010) kvalitativa studiebelyste att 

många föräldrar kände att de förlorade kontrollen över sitt barn i samband med 

sövningen. 

Vagnoli et al. (2005) kom fram till i sin randomiserade studie att sjukhusclowner hade 

även en positiv effekt i samband med sövningen genom att den effektivt hjälpte barnet 

och föräldrarna att hantera sin oro. Inom pediatriken blir det mer och mer vanligt med 

närvaro av professionella clowner för barnen (ibid). Agostini et al. (2014) visade på i 

den randomiserade kontrollerade studie att närvaro av sjukhusclowner hade många 

positiva fördelar hos både föräldrar och barn, bland annat genom minskad känsla av oro. 

En studie (randomiserad kontrollerad studie) av Kain et al. (1996) beskrev författarna 

att föräldrarna och narkospersonalen hade olika uppfattningar om föräldrars närvaro i 

operationssalen under sövningen. De flesta föräldrar upplevde att deras närvaro gjorde 

narkossköterskans arbete enklare, medan en tredjedel av narkospersonalen inte 

samtyckte i detta. Studien påvisade också att föräldrar till barn äldre än 4 år uppvisade 

mindre känsla av oro i samband med sitt barns operation. Förälderns närvaro utgjorde 

varken en riskfaktor eller att sövningen tog längre tid för barnet. Deras närvaro 

påverkade inte narkospersonalen negativt. Därför borde det vara en rutin att föräldrarna 

finns närvarande på operationssalen när barnet skall sövas inför en operation (ibid). 

 

Känsla av oro - känsla av oro efter barnets operation 
Bulls och Grogans (2010) kom fram till i sin kvalitativa studie att postoperativt var 

föräldrarna oroliga över om barnen skulle känna postoperativ smärta. 

Den kvantitativa kohortstudien av Kain et al. (2006) påvisade att föräldrars bedömning 

av deras barns smärtupplevelser postoperativt visade att oroliga barn upplevde mer 

smärta under sjukhusvistelsen samt under de tre första dagarna efter hemkomsten. 

Studien (kvalitativ studie) av Bull och Grogan (2010) visade att det var av stor 

betydelse att föräldrarna kände förtroende för personalen och deras kompetens som 

skulle vårda deras barn postoperativt. 
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Hughes &Callery (2004) beskrev i sin kvalitativa studie att föräldrarna kände oro och 

okunskap vad gällde operationssåret på deras barn och var rädda för att det skulle ske en 

olycka eller skada mot såret. Barnet blev oftast mindre rörligt vilket gav mer krav på 

föräldrarna som ofta måste hjälpa barnet med toalettbesök samt bad/duschning.  

Många föräldrar tyckte också att det var besvärligt när barnen totalvägrade att ta sina 

mediciner. Det upplevdes som känslomässigt påfrestande. I många situationer blev 

familjen mer påverkad av barnets operation än vad som hade förväntats, som 

exempelvis behovet av transport då barnet inte kunde gå längre sträckor. 

Kohortstudien av Kain et al. (2006) och observationsstudien av Voepel-Lewis et al. 

(2000) visade att högre oro preoperativt hos mor och barn var en riskfaktor 

postoperativt, denna oro medförde även problem med sömn och gav en mer smärtsam 

återhämtning efter operationen.  

 

DISKUSSION 
Resultatet bekräftar att sjukhusmiljön många gånger kan upplevas som skrämmande för 

både barn och föräldrar. Det är därför viktigt med ett professionellt bemötande från 

vårdpersonalen. Hamna inom operationssjukvården förstärker oftast denna 

sjukhusrädsla eftersom denna miljö är ännu mer främmande. Därför bekräftas att den 

preoperativa informationen till föräldrar som har barn som ska bli opererade är extra 

viktig, för att det ska bli så bra som möjligt för både barn och föräldrar. Föräldrarna 

behöver få reda på i detalj vad som kommer hända med deras barn före under och efter 

operationen. Vårdpersonalen måste kunna se till varje individ och deras behov av 

information som kan se olika ut från familj till familj. Personalen måste även kunna se 

och reflektera över att föräldern verkligen förstår och kan ta in den information som 

gavs.Innan själva operationsingreppet bör föräldern träffa den som ska operera barnet. 

Detta för att skapa en kontakt och relation till kirurgen och därmed kan föräldern bygga 

upp en trygghet. Detta bekräftade även Bull &Grogan (2010) att detta möte även 

postoperativt var av stor betydelse för att föräldrarna ska kunna få svar på eventuella 

frågor. 

 

Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie har fokus varit att studera föräldrarnas erfarenheter av att ha sitt 

barn inom operationssjukvården. De inkluderade artiklarnas ursprung representerade 

övervägande Europa och USA (en artikel från Israel). Därför torde resultatet kunna vara 

överförbart till en svensk sjukvårds kontex. Artiklarnas design har både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Vilket ger en bra bredd till resultatet i denna studie, eftersom studier 

med kvalitativ metod beskriver en människas upplevelser och erfarenheter och de 

studier med en kvantitativ metod ger mer konkret fakta då det är mer mätbart. 

Styrkan med en litteraturdesign är att det resultat som kommer fram bygger på flera 

olika studier. Svagheter i en litteraturstudie kan vara att resultatet accepteras utan att det 

kritiskt granskas (Polit& Beck 2008). Alla inkluderade artiklar genomgick dock en 

kvalitetsgranskning och majoriteten av de inkluderade artiklarnas kvalitet bedömdes 

som hög. Detta bedöms öka sannolikheten för att litteraturstudiens resultat torde vara 

trovärdigt. 

 

Författarna valde att följa Polits& Becks (2008) flödesschema. Det gav en tydlig och 

systematisk struktur i arbetet. Valet av de databaserna (PsycINFO/Cinahl) somanvändes 
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bedömdes som relevant då dessa är inriktade mot omvårdnadsforskning (Forsberg, 

Wengström 2008). De flesta inkluderade artiklarna lokaliserades i Cinahl. 

För att få en bred sökning användes engelska sökord. Det användes ensamma sökord 

och kombinerande sökord med den booeliska söktermen AND. Sökorden handlade 

mestadels om föräldrarnas känslor, upplevelser och erfarenheter. Styrkan i att använda 

dessa sökord i denna studie är att de återfinns i syftet. En svaghet skulle kunna vara att 

kvantitativa studier använt andra termer än känslor men ändå studerat innehåll av 

relevans för denna studie. Svagheter kan vara att det finns flera relevanta studier som 

kan ha fallit bort på grund av att inte rätt sökord eller sökordskombinationer använts. 

Anledningen till att studier som hade både kvalitativ och kvantitativ metod behandlades 

lika vid analys var att det fanns ett syfte som skulle besvaras. De artiklar som 

motsvarade studiens syfte analyserades likvärdigt oavsett design. Eftersom studiens 

syfte var att studera föräldrarnas erfarenheter av operationssjukvården, var det av vikt 

att studier med kvalitativ metod inkluderades eftersom denna metod beskriver en 

människas upplevelser och erfarenheter. Det var till fördel att artiklar med kvalitativ 

metod kompletterade artiklar som innehöll kvantitativ metod, eftersom den kvantitativa 

metoden beskrev mer konkret fakta hur en aspekt är. Det kunde bli en styrka i resultatet 

att denna fakta stärkte det som artiklarna med kvalitativ metod belyste. Detta blev till en 

fördel när resultatet växte fram i denna studie.  

 

Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar användes för kvalitetsgranskning. 

Granskningsmallarna är anpassade för både kvalitativa och kvantitativa studiedesign. 

Styrkan i att använda etablerade granskningsmallar ligger i att de är utarbetade och 

testade sedan tidigare (ibid). Svagheter med granskningsmallar kan vara att 

uppsatsförfattarna tolkar artiklarna felaktigt utifrån sin erfarenhet och kunskap och 

därmed ger studierna fel poäng. Reliabiliteten kan påverkas eftersom mätningarna görs 

av individer och därför kan det som mäts tolkas olika (Polit& Beck 2008). I denna 

studie användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Forsberg &Wengström 

(2008) poängterar att inom omvårdnadsforskning är det viktigt att litteraturstudier där 

det finns kvantitativa studier, även innehåller kvalitativa studier. Detta för att kvalitativa 

studier belyser människors upplevelser inom en specifik situation.  

En artikelmatris enligt Polits& Becks inrådan (2008) användes där syftet i artiklarna 

beskrevs och där det gavs en överblick över författarna, titel, land, år samt dess kvalitet 

enligt granskningsmallarna. Svagheter med att sätta in artiklarna i en artikelmatris är att 

varje studie inte kommer upp till sin helhet eftersom det är en kort beskrivning av 

studiens resultat. Styrkan är de artiklar som ingår i studien presenteras på ett 

överskådligt sätt.  

 

För att arbetet med översättningen från engelska till svenska skulle underlättas skrevs 

den text som bedömdes motsvara studiens syfte ner i ett separat dokument. Dokumentet 

lästes upprepade gånger av båda författarna. Detta var till fördel då tolkningen av texten 

i artiklarna blev mer tillförlitlig eftersom artiklarna var skrivna på engelska som inte var 

uppsatsförfattarnas modersmål. Att sedan ha den svenska översättningen i ett dokument 

underlättade för uppsatsförfattarna då olika teman plockades ur texten. Detta tyckte 

uppsatsförfattarna var ett tillfredsställande arbetssätt som hjälpte i arbetet med analysen. 

Nackdelar med detta arbetssätt kan vara att det missas information från studierna när de 

ska översättas för att det blir feltolkningar med språket från engelska till svenska.  
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Eftersom teman växte fram med vardera tre kategorier blev resultatet lätt att arbeta 

systematiskt med samt enkelt att sätta in texten på rätt plats i resultatdelen. Delarna blev 

sedan till en helhet.Fördelarna att ha följt Polits och Becks (2008) flödesschema är att 

det blev ensystematiskstruktur i arbetet med att hitta vetenskapliga artiklar som 

motsvarade litteraturstudiens syfte. Det var även en fördel när artiklarna skulle 

analyseras att det fanns steg att gå efter vilket underlättade det systematiska 

tillvägagångssättet. Vilket resulterade i att det var enklare att senare sammanställa 

resultatet. Nackdelarna med denna metod torde vara att det fria tänkandet inte fick 

utrymme, eftersom det fanns ett flödesschema att följa. 

 

Resultatdiskussion  

Erfarenheter av att vara förälder till ett barn som ska sövas och opereras färgades av ett 

stort behov av information i alla steg av processen erfarenheter. Det kunde också leda 

till emotioner så som oro trots information. Informationen kunde bestå av antingen 

muntlig, skriftlig eller på CD-rom skiva. Det kunde även vara bra för familjerna att de 

gjorde ett besök på operationsavdelningen innan operationsdagen. Det varierade som 

tidigare nämnts om den preoperativa informationen uppskattades eller inte. Detta 

påvisades av Pfeils (2011) kvalitativa studie och Voepel-Lewis et al. (2000) 

observationstudie samt Hugs et. al. (2005) prospektiva studie. Pfeils (2011) kvalitativa 

studie påvisade att det var bra med preoperativ information, men belyste även i studien 

att en del föräldrar blev mer oroliga av den information som gavs preoperativt.Den 

perioperativa dialogen var betydelsefull för barnen och föräldrarna. Eftersom de kände 

igen sjuksköterskan som skulle ta hand om dem under operationen, hade det en 

lugnande inverkan på familjen. Detta stöds av Lindbergs et al. (2011) 

intervjustudie.Föräldrarnas erfarenheter var även att leken kunde ha en avslappnande 

effekt samt minska känslan av oro före barnets operation. Det kunde även leda till att 

föräldrarna och barnen kände sig hemma i sjukhusets miljö. Detta stöds av en explorativ 

deskriptiv studie av MoreiraPaladino et al. (2014). Kirkevold (2000) stöder 

MoreiraPaladino et al. (2014) i sin bok angående Katie Erikssons omvårdnadsteori, att 

leken väckte en tillit som gjorde det lättare att anpassa sig till nya och främmande 

miljöer. För att en lek skall uppkomma måste det ha funnits en tillit till omgivningen.  

 

Erfarenheterna färgades också av vårdpersonalens betydelse vid bemötande och deras 

förmåga att visa empati och förståelse. Förståelse för föräldrarnas utsatta situation och 

deras behov av information. Detta stöds av Kirkevolds bok (2000) där Travelbees 

omvårdnadsteori beskrev vikten av empati mellan sjuksköterska och patient. Genom att 

förstå Travelbees omvårdnadsteori hjälper det operationssjuksköterskan att få en 

förståelse för hur familjerna upplevde sin situation.Kirurgen som skulle operera barnet 

hade en viktig roll för att inge förtroende och därmed kunde känslan av oro minska. 

Operatören hade även en viktig roll att kunna besvara eventuella frågor som föräldrarna 

hade. Detta stöds av Pfeils (2011) intervjustudie och Bulls och Grogans (2010) enkät 

och intervjustudie samt av Scrimins et al. (2008) randomiserade studie. Erfarenheter 

visade också att föräldrarna hade behov av information om det kunde hända något 

oväntat med barnen under operationen och sövningen som tillexempel att barnet skulle 

avlida. Detta stödjer Bull och Grogan (2010) i sin kvalitativa studie. Frank och Spencer 

(2004) stödjer också detta i sin litteraturstudie, där de beskriver att många föräldrar 

önskade veta hur stor risken var att deras barn skulle avlida efter anestesin. 
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Behovet av information av vad som krävdes av föräldrarna efter barnets operation var 

ocksåav stor betydelse. Erfarenheter visade att det var svårt att kunna föreställas sig hur 

det kunde bli postoperativt med tillexempel barnens smärta eller rörelseförmåga. Mer 

information om vad som hände postoperativt hade varit önskvärt eller att kunna få 

tillbringa mer tid på sjukhuset efter barnets operation och därmed även få träffa den 

opererande läkaren. Det är vad som kom fram vad gällde föräldrarnas erfarenheter av att 

ha sitt barn inom operationssjukvården. Detta stöds av Bulls och Grogans (2010) 

intervju och enkätstudie, Hughes och Callerys (2004) kvalitativa studie samt Hugs et al. 

(2005) kvantitativa prospektiva studie.Hughes och Callery (2004) belyste även i sin 

kvalitativa studie att även om flertalet föräldrar hade ett behov av mer postoperativ 

information, var det endast ett fåtal föräldrar som kontaktade sjukvården postoperativt 

för råd.Erfarenheter visade även att det operativa ingreppet hade betydelse för hur 

föräldrarna upplevde sin känsla av oro inför barnets operation. Ett större ingrepp 

framkallade högre grad av oro hos föräldrarna och känslan av att tappa kontrollen inför 

situationen. Detta kunde leda till att föräldrarnas känsla av oro projicerades över till 

barnen. Vilket kunde bli en negativ spiral. Detta stöds även av Bull och Grogans (2010) 

intervju och enkätstudie. Denna studie belyser att dessa omständigheter torde ytterligare 

belysa vilken stor betydelse operationssjuksköterskorna har för föräldrarna i denna 

utsatta situation. Operationssjuksköterskan bör hela tiden visa att de är tillgängliga för 

familjen.  

 

Det som även kom fram i resultatet var att utbildningsnivå och kön kunde ha betydelse 

för föräldrarnas känsla av oro. Papporna visade sig oftast mindre oroliga än mödrarna 

och de föräldrar med lägre utbildning visade oftare mer symtom på oro. Det var något 

som Scrimin et al. (2008) påvisade i sin randomiserade studie. Då fäderna verkade mer 

avslappnade så borde även operationssjuksköterskan lägga mer fokus på fadern och inte 

bara se moderns behov. Det var betydelsefullt att båda föräldrarna fick samma stöd och 

uppmuntran. Detta stöds av den randomiserade studien av Forsander, Sundelin och 

Persson (2000). Mayra Allens teori som beskrivs i Polit och Beck (2008) stödjer även 

detta. Där beskrivs att målet med omvårdnad är att aktivt främja familjernas hälsa och 

styrkor. Denna teori kan appliceras till operationssjukvården. 

 

Föräldrarnas erfarenheter visade också att de upplevde det besvärligt att visa sig starka 

inför deras barn för att de inte skulle känna av föräldrarnas känsla av oro. Detta belyses 

i Bulls och Grogans (2010) enkät och intervjustudie.Sövningen av barnet utgjorde en 

känsla av oro och maktlöshet hos föräldrarna. Erfarenheter visade att sjukhusclownernas 

närvaro kunde minska föräldrarnas känsla av oro när barnen lugnades av clownen. 

Vagnoli et al. (2005) stödjer detta påstående i sin randomiserade studie.Voepel-Lewis et 

al. (2000) beskrev i observationsstudien att föräldrarnas delaktighet inne på 

operationssalen i samband med barnets sövning upplevdes positivt av föräldrarna. 

Däremot belyser Kain et al. (1996) i den randomiserade kontrollerade studien att en del 

av narkossjuksköterskorna upplevde att föräldrarnas närvaro försvårade deras arbete. 

Erfarenheter visade att det fanns ett stort behov att föräldrarna fick känna sig delaktiga i 

barnets vård. Genom att föräldrarna blev delaktiga så blev de även sedda av 

operationspersonalen vilket stöds av det som Lindwall och von Post (2008) beskriver 

om värdighet. De påtalar att målet med varje möte, är att varje människa oavsett barn 

eller vuxen är unik och skall behandlas med värdighet.  
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Resultatet i denna studie visade att föräldrarnas känsla av oro ökade om informationen 

var knapphändig och om inte föräldrarna kände förtroende för operationspersonalen. 

Kunde operationspersonalen förmedla trygghet och lugn minskade känslan av oro och 

föräldrarna kunde då lättare känna sig avslappnade, vilket medförde att även barnen 

blev lugnare. Detta i sin helhet blev positivt för både föräldrar och barn inom 

operationssjukvården.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns begränsat urval av forskning om föräldrars erfarenheter av att ha sitt barn 

inom operationssjukvården. Detta är ett forskningsområde inom operationssjukvården 

som kan ha en stor potential för att kunna fånga upp föräldrarna i sin utsatta situation. 

Många gånger kan det från vårdpersonalens sida säkerligen vara rutinmässiga 

bemötanden till föräldrarna. Det kanske inte blir så bra för föräldrarna alla gånger 

eftersom alla är olika individer och befinner sig i olika situationer. Det kan vara allt från 

barnets ålder till tidigare erfarenheter av sjukvården samt var i livet personen befinner 

sig. Det skulle kunna vara av betydelse att genomföraen kvalitativ studie där föräldrar 

intervjuas och får berätta om sina erfarenheter.Det skulle kunna var en bra grund för att 

få en inblick i föräldrarnas upplevda erfarenheter av att ha sitt barn inom 

operationssjukvården. Detta för att personalen ska kunna bemöta och få en ökad 

kunskap om föräldrarnas situation och känslor. Därmed kan operationssjukvården bli en 

positiv upplevelse för både föräldrar och barn. 

 

SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 
Slutsatsen av denna studie är att föräldrar till barn som ska genomgå en operation, har 

ett stort behov av information. Vårdpersonalen har därför en viktig roll för föräldrarna. 

Bemötandet av varje förälder där de befinner sig och kunna läsa av en människas oro 

och ängslan samt därifrån kunna se behovet av information. Det finns föräldrar som 

upplever mer oro inför deras barns operation och sövning om de får information 

preoperativt. Majoriteten av föräldrarna blir dock lugnade av att få preoperativ 

information om vad som ska hända med deras barn.Den kliniska betydelsen av 

examensarbetets resultat ger förhoppningsvis operationssjuksköterskor och övrig 

personal en ökad förståelse för föräldrarna i deras utsatta situation. Personalen 

börförståvikten avatt erbjuda optimal information för att kunna ge föräldrarna ett bra 

bemötande. Detta för att föräldrarnas upplevelser av operationssjukvården ska bli så 

lättsam och bra som möjligt. De föräldrar som har ett större behov av delaktighet och 

information ska kunna få det samt att kunna se till olika människors behov. Detta för att 

det ska bli så bra som möjligt för både barn och föräldrar. 
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Hermeneutisk studie. 
Metod: Föräldrar som 

hade erfarenhet av att 

haft sitt barn i anestesi 

intervjuades. 
Texten tolkades med 

hjälp av en 

hermeneutisk metod. 

N=12 

N=12 föräldrar 
Studiens resultat visar att den 

perioperativa dialogen 

uppfattades som positiv då den 

ger en bra kontinuitet i vården. 

Poäng: 
19 av 24 

poäng 
 

Hög 

Pfeil. 
2011 
Storbritanien 

Parents´experience of giving 

consent for their child to 

undergo surgery 

 
Journal of Child Health Care 

 

Syftet med studien var att 

belysa föräldrarnas 

erfarenheter av att ge sitt 

samtycke till att deras 

barn ska genomgå 

operation och betydelsen 

av att få ta upp frågor 

som var viktiga för dem. 

Design: Kvalitativ 
Metod: Föräldrarna 

intervjuades i sitt hem 

en vecka efter att deras 

barn genomgått 

kirurgi. 

N=18 

N=18 föräldrar 
Resultatet i denna studie visar 

att informationen till 

föräldrarna är viktig innan 

deras barn ska genomgå 

operation. Det var särskilt 

viktigt med information från 

kirurgen för att föräldrarna 

skulle få ett förtroende för den 

som ska operera deras barn. 

Poäng: 
15 av 24 

poäng 

 

Medel 
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Författare, 

tryckår 

 och land 

Titel och tidskrift Syfte Design och metod Urval/Deltagare Resultat Kvalitet 

Agostini et al. 
2014 
Italien 

Parenteral anxiety and 

stress before pediatric 

anesthesia: A pilot 

study on the 

effectiveness of 

preoperative clown 

intervention. 

 

Journal of Health 

Psychology 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av att 

barn och föräldrar får 

träffa en sjukhus- clown i 

syfte att minska stress 

och ångest i den 

preoperativa fasen. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

 av föräldrar till barn i åldern 3-

12 år. Metod:Barnen och deras 

mammor delades in två grupper 

en kontrollgrupp och en grupp 

med clown. Antalet barn var 

samma i bägge grupperna. 

Mammorna fick fylla i 

mätinstrument dvs två specifika 

self –reportmeasures. 

DessavarStai = stai and trait 

anxiety inventory och Rapid 

stress assesment scale. 

N= 50 
N= 25 
experimentgrupp 
N= 25 Kontrollgrupp 

I clown gruppen påvisades att 

föräldrars oro vid sövning 

minskade i jämförelse med 

kontrollgrupp. 
Clowner hade en positiv effekt 

på föräldrars oro. I 

åldersgruppen 9-12 år var 

clownen effektivast. 

Poäng: 

23 av 25 

poäng 

 
Hög 

Hug et al. 

2005 

Tyskland 

Parental stress in 

paediatric day-case 

surgery. 

 

PediatricSurgery 

International 

Studiens syfte var att 

förbättra den preoperativa 

informationen till 

föräldrar och barn genom 

utarbetande av en 

interaktiv CD-ROM 

skiva samt att analysera 

hur effekten av den 

påverkade föräldrars 

stress i den dagkirurgiska 

verksamheten. 

Design: Kvantitativ prospektiv 

studie. 

Metod: Data inhämtades under 

en 18-månaders period 

1995/1996 samt under två 13 

månaders perioder dels 

1997/1998 och 1999/2000. 

N= 1490 

N= 1490 barn 
En majoritet av föräldrarna 

uppgav att skivan hade varit 

till hjälp i deras förberedelse. 

Många föräldrar är väldigt 

nöjda med att deras barns 

operation sker dagkirurgiskt. 

Trots ansträngningar med 

förbättrad information så 

minskar inte föräldrastressen 

signifikant. Därför behövs 

ytterligare studier för att 

förbättra detta. 

Poäng: 

2 av 25 

poäng 
 

Hög 
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Titel och 

tidskrift 

Syfte Design och metod Urval/Deltagare Resultat Kvalitet 

Kain et al. 

2006 

USA 

Preoperative 

anxiety, 

postoperative pain 

behavioral 

recovery in young 

children 

undergoing 

surgery. 

 

Pediatrics 

Syftet var att se om ökad 

oro preoperativt hos barn 

och föräldrar medförde 

en långsammare och mer 

smärtsam postoperativ 

återhämtning. 

Design: Kvantitativ kontrollerad 

kohort studie. 

Metod:planerad operation av 

tonsillektomi och adenoidektomi 

av barn mellan 5-12 år samt deras 

föräldrar. Familjerna följdes från 

5 dagar preoperativt till 14 dagar 

postoperativt.De delades in i två 

grupper beroende på hur hög 

deras preoperativa oro skattades, 

med YPAS samt mätskalan 

PHBQ selfreport och PPMP 

postoperative pain measure for 

parents. 

N= 241 
N= 241 barn 

Enligt föräldrars bedömning av 

att skatta sina barns smärta 

postoperativt så uppvisade 

oroliga barn en signifikant 

högre nivå av smärta dels under 

sjukhusvistelsen samt de tre 

första dagarna postoperativt i 

hemmet. 

Poäng: 

21 av 25 

poäng 

 
Hög 

Kain et al. 

1996 

USA 

Parenteral 

presence during 

induction of 

anesthesia. A 

randomized 

controlled trial. 

 

Anesthesiology 

Syftet med studien var att 

studera förhållandet 

mellan barnet, föräldern 

och narkospersonalen 

under sövning och förstå 

sambandet mellan dem. 

Samt att se om föräldrars 

närvaro minskade barnets 

oro. 

Design: Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie 

av barn i åldern 1-6 år. 

Metod:Barn och föräldrar delades 

in i två grupper. I studien 

användes mätskalorna:EASI, 

YPAS och PHBQ som skattades 

av föräldrarna och CARS, Stai 

och VAS som skattades av 

psykolog o narkosläkare av 

barnens beteende preoperativt. 

N=84 

N= 41 barn och 

föräldrar 

kontrollgrupp 

N= 43 barn och 

föräldrar 

inverventionsgrupp 

Inga signifikanta skillnader 

mellan kontrollgrupp och 

interventionsgrupp vad 

gällde;beteende och 

psykologiska aspekter under 

sövningen.Inga komplikationer 

uppstod under sövningen och 

föräldrarna i grupperna 

stannade tills barnets sövts. 

Studien påvisade att föräldrars 

närvaro är värdefullt under 

barnets sövning. 

Poäng: 

22 av 25 

poäng 

 
Hög 
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Syfte Design och metod Urval/Deltagare Resultat Kvalitet 

Moreira 

Paladino et al. 

2014 

Portugal 

Therapeutic play in 

preparing for 

surgery:behavior of 

preschool children 

during the 

perioperative period. 

 
Rev EscEnferm USP 

Denna studies syfte var 

att beskriva beteendet 

hos förskolebarn som 

genomgår en mindre 

operation under en 

instruktionsledd 

terapeutisk lek (ITP) i 

den preoperativa 

perioden och efter leken i 

den Perioperativa 

perioden. 

Design: Explorativ deskriptiv studie 

med kvantitativ ansats. Metod:Data 

insamlades av studiens första 

författare via mätinstrument, vid 

observationer av barnens lek. Barn 

mellan 3-5 år inkluderades i studien. 

N=30 
N= 30 barn 

De flesta barn deltog i den 

terapeutiska leken och bad 

sina föräldrar delta i leken. 

Viktigt att familjerna 

involveras i barnets 

preoperativa förberedelse. 

Poäng: 

22 av 25 

poäng 
 

Hög 

Scriman et al.  

2009 

USA 

Anxiety and stress in 

mother and fathers 

in the 24h after their 

child´s surgery. 

 

Child:Care, Health 

and Developement 

 

Syftet med studien var att 

undersöka tre nivåer av 

svårighetsgrad som 

bidrar till oro och akuta 

stress-symtom hos 

föräldrarna under de 

första 24 timmarna efter 

deras barns operation. 

Design:Randomiserad studie. 

Metod:Föräldrarna delades in i tre 

grupper relaterat till om barnen 

genomgick planerad dagkirurgisk 

operation, mindre kirurgi som krävde 

mer än 24 h sjukhusvård eller större 

operationer i buken. De skalor som 

användes där föräldrarna fick skatta 

sin oro och stress var STAI, PTSS, 

Social networkquestionnaire, parent 

Health locusofcontrolscale 

N=154 
N=154 föräldrar 
N=91 mammor 
N=63 pappor 

Mammor var signifikant 

mer oroliga än pappor. 

Föräldrar med högre 

utbildning drabbades i 

mindre grad av akuta 

stress-symtom och kunde 

lättare hantera sitt barns 

situation. Mindre stress 

hos föräldrar vars barn 

genomgick dagkirurgisk 

operation. Barnets typ av 

operation inverkade också 

på föräldrarnas ängslan. 

Poäng: 

23 av 25 

poäng 

 
Hög 
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Vagnoli et al. 
2005 
Italien 

Treatment for 

preoperative anxiety in 

children: A randomized, 

prospective study. 

 

Pediatrics. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekterna 

av att ha en clown 

närvarande hos 

oroliga barn och 

föräldrar under den 

preoperativa fasen 

samt vid barnets 

sövning. 

Design: Randomiserad studie hos barn 5-

12 år som genomgick mindre 

dagkirurgisk operation.Metod: Hälften av 

barnen delades in i en kontrollgrupp och 

den andra hälften fick träffa en clown 

preoperativt tillsammans med föräldrarna. 

Skaloranvändesimätningensom; Modified 

Yale preoperative anxiety scale, State-

trait anxiety inventory. Frågeformulär till 

vårdpersonal och clown. 

N=40 

N=40 barn 

N=20 barn 

kontrollgrupp 

N=20 barn 

interventionsgrupp 

Clowngruppen var 

mindre ängsliga i 

jämförelse med 

konrollgruppen.  I 

kontrollgruppen fanns 

en högre nivå av 

ängslan vid sövningen 

än i väntrummet. 

Clown doktor program 

finns nu på många 

ställen i världen. 

Poäng: 
24 av 25 

poäng 

 
Hög 

Voepel–

Lewis et al.  
2000 

USA 

Separation and induction 

behaviors in children: 

Are parents good 

predictors. 

 

Journal 

ofperianesthesianursing. 

Syftet var att 

beskriva föräldrarnas 

förmåga att förutse 

och göra sitt barns 

induktion lättare. 

Dessutom ville 

forskarna i studien 

fastställa sambandet 

mellan variabler 

såsom tidigare 

erfarenhet, 

preoperativ 

förberedelse, barnets 

temperament, 

separation och 

induktion vid 

anestesi. 

Design: Kvantitativ observations-studie. 

Metod:Barnets beteende studerades vid 

induktion och separation från föräldrarna. 

Föräldrarna tillfrågades att mäta sitt barns 

ängslan och separation vid induktion. 

Mätmetoderna var visuella analoga skalar 

från 0-10 (VAS) där ängslan graderas från 

0-10, detsamma gällde separation från 

föräldrarna. 

N=252 

N=252 barn 

 
 

Yngre barn under sex 

år hade det signifikant 

svårare med 

separationen av sina 

föräldrar under 

induktionen. Detta 

hörde även. Samman 

med förälderns oro. 

Föräldrar till barn som 

tidigare genomgått 

kirurgi var mindre 

oroliga vid barnets 

induktion. 

Poäng: 
21 av 25 

poäng 
 

Hög 

 

 


