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Sammanfattning  

Bakgrund: Många barn upplever ett stort stresspåslag inför sövning, detta kallas 

preoperativ oro och drabbar mellan 40-60 % av alla barn som sövs. Preoperativ oro hos 

barnet kan ge upphov till känslor av anspänning, stress, nervositet och oro samt agitation 

vid uppvaknande. Preventiva metoder för att minska preoperativ oro kan delas in i 

grupper som innefattar icke-farmakologiska och farmakologiska metoder.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva olika preventiva åtgärder och deras effektivitet 

för att minska barns preoperativa oro i åldrarna 2-12 år. 

Metod: Litteraturstudie med metaanalys. Inklusionskriterierna var RCT-studier 

publicerade mellan 2006-01-01 och 2017-01-12, engelskspråkiga och publicerade i 

referee-granskade tidskrifter, tydligt beskriven intervention, mätning av preoperativ oro 

samt att deltagarålder skulle vara mellan 2-12 år. Databassökningarna utfördes i 

PubMED, Cinahl och PsycINFO.  

Resultat: Video- och dataspelsdistraktion, clowner, teknikbaserad preoperativ 

information och lekterapi är effektivt för att minska barns preoperativa oro och ängslan. 

Föräldranärvaro saknar effekt på barns preoperativa oro och ängslan. Midazolam är 

effektivt som premedicinering. En inspelning av barnets moders röst samt en icke-

farmakologisk multidisciplinär approach har båda effekt på barns preoperativa oro och 

ängslan. 

Konklusion: Video- och dataspelsdistraktion, clowner, lekterapi och premedicinering 

var välfungerande och effektiva interventioner för att minska barns preoperativa oro. 

 

Nyckelord: Preoperativ oro, preoperativ ängslan, barn, preventiva åtgärder, anestesi 
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Abstract 

Background: Many children experience an increase of stress before anesthesia, this is 

known as preoperative anxiety and affects between 40-60 % of all children in the 

preoperative setting. Preoperative anxiety can cause the child mixed feelings of tension, 

stress, nervousness and anxiety, as well as emergence agitation. Preventive methods for 

reducing preoperative anxiety can be categorized into groups that include non-

pharmacological and pharmacological methods.  

Aim: The purpose of the study was to describe various preventive interventions and 

their effectiveness in reducing children's preoperative anxiety in the ages of 2-12 years. 

Methods: Literature study with meta-analysis. The inclusion criteria were RCT studies 

published between 2006-01-01 and 2017-01-12, written in English and published in 

peer-reviewed journals, a clearly defined intervention, measurement of preoperative 

anxiety and the age of study participants would be between 2-12 years. Database 

searches were performed in PubMED, Cinahl and PsycINFO. 

Results: Video and computer game distraction, clowns, technology-based preoperative 

information and play therapy are effective in reducing children's preoperative anxiety. 

Parental presence has no effect on children's preoperative anxiety. Midazolam is 

effective as premedication. A recording of the child's mother's voice as well as a non-

pharmacological multidisciplinary approach both have an effect on children's 

preoperative anxiety. 

Conclusion: Video and computer game distraction, clowns, play therapy and 

premedication were well-functioning and effective interventions to reduce children's 

preoperative anxiety. 

 

Keywords: Preoperative anxiety, children, preventive measures, anesthesia  
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1 Introduktion 
Många barn upplever ett stort stresspåslag inför sövning (Kain, 2005; Wollin, 2003). 

Detta beskrivs i litteraturen som preoperativ oro (eng. preoperative anxiety), ett tillstånd 

som varit känt och forskats kring sedan 1950-talet. Äldre studier beskriver att så många 

som mellan 40-60 % av alla barn som sövdes drabbades av preoperativ oro (Corman, 

Hornick, Kritchman & Terestman, 1958; Vernon, Foley, Sipowicz & Schulman, 1971; 

Melamed & Siegel, 1975) siffror som också stöds av nyare studier (Dreger & Trembach, 

2006; Moura, 2016). Redan tidigt upptäcktes att den preoperativa oron påverkade det 

postoperativa skedet och återhämtningen negativt (Sipowicz & Schulman, 1971). 

Åtgärder för att hindra uppkomsten av preoperativ oro samt hur denna kan behandlas är 

ett aktuellt ämne och mycket ny forskning publiceras kontinuerligt (Manyande, Cyna, 

Yip, Chooi & Middleton, 2015). 

1.1 Oro och ängslan 
I dagligt tal förekommer ofta att anxiety översätts till ångest, men enligt svensk MeSH 

(2016) definieras anxiety som ”ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror”. 

Ett problem är att det läggs fel värdering i begreppet ångest som till exempel ”tenta-

ångest”, då det egentligen talas om oro eller ängslan och inte egentlig ångest som ingår i 

beskrivningen av flera affektiva sjukdomstillstånd. I DSM-5 (Lurigio, 2016) skiljs 

ängslan och oro också från rädsla, där rädsla är kopplat till en direkt fara medan oro och 

ängslan är en känsla av förväntad fara eller skada. I följande arbete kommer preoperativ 

oro användas för att beskriva preoperativ oro och ängslan. 

1.2 Preoperativ oro hos barn 
Vid preoperativ oro så upplever barnet bland annat känslor av anspänning, stress, 

nervositet och oro över sitt öde, rädsla för vad som kommer att hända, känslor som är 

extremt obehagliga. Vissa barn verbaliserar hur de mår medan andra visar med lek, gråt 

eller aggressivitet, blir tillbakadragna eller försöker fly från vårdgivarna och situationen 

(Kain, Maclaren & Mayes 2009; Kain, Mayes, O´Connor & Cicchetti, 1996).  

1.3 Effekter av preoperativ oro 

Den preoperativa oron har fysiologiska effekter som ökad hjärtfrekvens och frisättning 

av stresshormoner (Kain, Sevarino & Rinder, 1999). Studier har också visat att det kan 



6 
 

leda till otillräcklig effekt av anestesi- och analgesiläkemedel samt en ökad 

smärtsensitivitet, illamående och trötthet postoperativt samt (Fortier, Del Rosario, 

Martin & Kain, 2010; Pritchard, 2009).  

Preoperativ oro kan ge agitation vid uppvaknande (eng. emergence agitation). Detta kan 

beskrivas som ett barns störda förmåga att uppfatta och hantera sin miljö med 

desorientering och förändrade upplevelser i direkt anslutning till uppvaknandet från en 

sövning (Sikich & Lerman, 2004). Agitation vid uppvaknande utgör inte bara en risk för 

barnets välmående. Det ger även en ökad stresspåverkan på personalen postoperativt 

samt försämrar föräldrarnas upplevelse av vården, då i synnerhet den anestesiologiska 

omvårdnaden (Kanaya, 2016; Dahmani, 2014).  

En ytterligare effekt av preoperativ oro är postoperativa beteendeförändringar. Kain med 

medarbetare (1999) beskriver att så många som 67 % av barnen uppvisar 

beteendeförändringar som ängslan, apati och tillbakadragande beteende, 

separationsångest, ätstörningar och sömnsvårigheter. Även om dessa förändringar är 

övergående så finns det en oro att de kan komma att påverka barnets senare möten med 

vården eller ge mer långtgående beteendemässiga problem.  

1.4 Riskfaktorer 

Det finns flertalet faktorer som påverkar uppkomsten av barns preoperativa oro. Störst 

inverkan har barnets ålder, sinnestillstånd, tidigare erfarenheter av sjukvård, förmåga till 

anknytning och medfödd förmåga att hantera nya situationer. Även den perioperativa 

miljön, föräldern eller föräldrarnas beteende och relation till barnet samt situationen 

påverkar (Ahmed, Farrell, Parrish, & Karla, 2011). 

1.4.1 Barnet 

Pediatriska patienter kan delas in i olika ålderskategorier baserat på kognitiv utveckling. 

Utifrån den kan barn- och föräldraintervention anpassas (Dreger & Tremback, 2006). 

Barn i åldrarna 1-5 år löper störst risk att drabbas av kraftig preoperativ oro (Kain et al., 

1999; McCann & Kain, 2001). 

1.4.1.1 Barnets psykosociala utveckling 
Barn i åldrarna 1-3 år vill agera självständigt och är egocentriska. De är rädda för att bli 

övergivna, därför är föräldrars närvaro viktig. Den språkliga utvecklingen gör att barnet 
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förstår mer än vad det kan förmedla med ord. Den mest centrala copingmekanismen är 

lek och barnet har svårt med tidsuppfattning. I åldern 4-5 år är lek fortsatt den viktigaste 

copingmekanismen så som magi och låtsaslek. Dock finns svårigheter att skilja fantasi 

från verklighet där barnet ordagrant kan ta till sig vad som sägs till exempel nål i armen 

eller somna in. Barn i den här åldern gillar att göra egna val men har fortsatt svårt med 

tidsuppfattning och separationsångest. Vid 6-12 års ålder vill barnet vara mer delaktigt i 

vården som att bestämma vilket finger saturationsproben skall sitta på eller hålla 

anestesimasken själv. De vill även att personal är sanningsenliga exempelvis när det 

gäller smak på medicin eller eventuell smärta vid procedur. Dock kan barnet fortfarande 

tolka information bokstavligt vilket gör ordval fortsatt viktigt (Ahmed, Farrell, Parrish, 

& Karla, 2011). 

Barns förmåga till autonomi gällande ansvar och val är begränsad. Beroende på barnets 

ålder och utveckling kan vissa val göras men de begränsas av sin förmåga att göra sig 

hörda. Inför anestesi är det centralt att rädsla hos barnet förebyggs. För att underlätta 

detta preventiva arbete skall en god kommunikation mellan barn och vårdgivare 

upprättas utifrån eventuella kulturella och etniska skillnader samt barnets ålder och 

utveckling. Om barn får möjlighet att vara med och bearbeta sina känslor genom att 

erhålla information på en lämplig nivå ökar deras förmåga till att delta mer aktivt i det 

preventiva arbetet (Fanghol & Valla, 2013). 

1.4.2 Föräldern 

En annan påverkande riskfaktorer för ökad preoperativ oro är om barnets föräldrar är 

oroliga och använder undvikande copingmekanismer. Kain, Maclaren och Mayes (2009) 

beskriver att mödrarna är mer oroliga än fäderna samt att om föräldrarna är skilda eller 

separerade påverkas barnet negativt.   

1.4.3 Perioperativ miljö 

I en studie av Wollin och medarbetare (2003) kunde ökad oro hos barn associeras med 

antalet personer på rummet i samband med anestesiinduktion, lång väntetid från 

inskrivning på sjukhus till anestesiinduktion och negativa minnen från tidigare 

sjukhusvistelser.  
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1.5 Mätverktyg för preoperativ oro 

Det finns flera olika verktyg för att mäta barns oro och ängslan (Manyande et al., 2015).  

YPAS (Yale Preoperative Anxiety Scale) är ett väl använt mätverktyg som har använts i 

ett stort antal studier och översatts till flera olika språk. Mätverktyget finns i flera olika 

versioner (ex. m-YPAS) som alla är uppbyggda på liknande sätt där barnet bedöms av 

tränade och validerade bedömare vid olika tillfällen och på olika parametrar (activity, 

vocalizations, emotional expressivity, state of apparent arousal, use of parents). Skalan 

ger ett värde på 23.33 till 100 där ett högre värde visar på mer oro (Jenkins et al., 2014). 

STAI (State Trait Anxiety Inventory) är ett verktyg som använts sedan 1970-talet för att 

mäta oro och ängslan hos vuxna. Versionen STAI-CH (där CH står children) är speciellt 

framtagen för barn där frågorna kan läsas upp för barnet. Verktyget består av 40 frågor. 

Instrumentet har översatts till flertalet språk och finns även i en ”short form” 

(Spielberger et al. 1970). 

VAS (Visual Analog Scale) är ett vanligt förekommande verktyg inom sjukvården för 

att patienten själv skall kunna skatta olika känslor som smärta eller oro och ängslan. 

Patienten får på en steglös skala skatta sin upplevda känsla från ingen till värsta 

tänkbara. Placeringen på skalan översätts sedan till ett numeriskt värde mellan 0 och 

100. Det förekommer att VAS blandas ihop med NRS (numeric rating scale). I NRS 

uppmanas patienten att skatta sin smärta eller ängslan på en tänkt skala mellan 0 till 10 

där 0 är ingen och 10 är värsta tänkbara (Rossi & Portouis, 2012).  

4-Point scale eller 4-point score är ett verktyg som används för att skatta barn eller 

vuxna patienters oro, bedömaren skattar patientens oro godtyckligt utifrån fyra steg, 1= 

Calm, cooperative, 2= Anxious but reassurable, 3=Anxious and not reassurable, 4= 

Crying or resisting (Ibrahim, 2014). Det förekommer att skalan inverteras så ett lågt 

värde motsvarar en högre nivå av oro (Akinci, Kose, Ocal, & Aypar, 2008). 

1.6 Preventiva metoder  
Preventiva metoder för att minska preoperativ oro kan delas in i grupper som innefattar 

både icke-farmakologiska och farmakologiska metoder. I en systematisk 

litteraturöversikt från Cochraneinstituitet (Manyande et al., 2015) grupperas de icke-
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farmakologiska preventiva metoderna efter typ av intervention: Psykologisk (kognitiv- 

eller beteendemässig) intervention innefattar avledning, kognitiva uppgifter samt 

hypnos. Miljö intervention som användning av förberedelserum eller att barnet får ha på 

sig egna kläder. Utrustningsmodifikation som exempelvis maskerad anestesiutrustning 

eller olika dofter på narkosmasken. Sociala aspekter med närvaro av förälder eller 

stödperson, antalet personer på rummet i samband med induktion, röstläge och 

språkbruk (neutral eller positivt) hos anestesipersonal.  

Farmakologiska metoder innefattar premedicinering med sedativa och analgetiska 

läkemedel (Lindahl, Winsö, & Åkeson, 2016).  

1.6.1 Premedicinering 

Premedicinering skall alltid ges med ett tydligt mål och vara individanpassad. Mild 

sedering – som ej helt eliminerar oron – väljs till barn med måttlig agitation och 

möjliggör en lugn anestesiinduktion medans tyngre sedering krävs vid kraftigare 

agitation (Astuto & Ingelmo, 2016).   

Det finns variationer i terapitraditionen kring administreringen av sedativa och 

analgetika. Den bedömning som står till grund för valet av medicinering är exempelvis 

barnets ålder, mognad, tidigare erfarenheter och den miljö som barnet möter. Behovet av 

sedation är ej helt självklart före fyra-fem-årsåldern (Lindahl, Winsö, & Åkeson, 2016). 

Valet av administreringssätt är en viktig aspekt för styrbarhet hos läkemedlet där 

verkningshastighet och eventuellt obehag vid administrering tas med i beräkningen. 

Premedicinering kan administreras oralt, nasalt, rektalt, buccalt eller intravenöst (Astuto 

& Ingelmo, 2016).  

Bensodiazepiner är rutinpreparat i samband med pediatrisk anestesi där det dominerande 

läkemedlet är midazolam. I en amerikansk studie uppges att midazolam används i 90 % 

av fallen (Kain et al., 2004). Midazolam är kortverkande och vattenlösligt och kan 

administreras både intravenöst, rektalt, nasalt och oralt (Lindahl, Winsö, & Åkeson, 

2016). Effekten av midazolam är sederande, kramplösande, muskelavslappnande och 

amnesiinducerande. Verkningsmekanismen uppnås genom potentiering av GABA 

neurotransmittorn på GABA-A-receptorn (Olkolla & Ahonen, 2008). Ett stort problem 
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med oralt administrerat midazolam är den bittra smaken. Smaken kan dock maskeras 

med en smaksatt tillsats (Astuto & Ingelmo, 2016). 

Klonidin är en α2-agonist som i första hand används som ett blodtryckssänkande 

läkemedel som dock har likvärdig sedering som bensodiazepiner. Klonidin har även 

visat sig minska risken för PONV, shivering och agitation vid uppvaknande (Lindahl, 

Winsö, & Åkeson, 2016). Dessutom erhålls perioperativ hemodynamisk stabilitet och 

genom hämning av smärttransmission i CNS fås en per- och postoperativ analgetisk 

effekt utan direkt andningspåverkan. Klonidin smakar bättre än midazolam som oralt 

administrerat läkemedel. Nackdelen är dock att klonidin har en något långsammare 

effekt vid oral administrering gentemot midazolam (Astuto & Ingelmo, 2016; Lindahl, 

Winsö, & Åkeson, 2016) 

Dexmedetomidin är en nyare α2-agonist liknande klonidin i effekt, dock med en högre 

selektivitet på presynaptiska α2/α1 receptorer än klonidin vilket ger en minskad 

blodtryckssänkande effekt (Zub, Berkenbosch & Tobias, 2005). 

Den farmakodynamiska effekten hos klonidin och dexmedetomidin ger en sedering som 

mer liknas vid trötthet och fysiologisk sömn i jämförelse med midazolam (Bergendahl et 

al., 2004; Hall, Uhrich & Ebert, 2001). 

1.6.2 Föräldern som stöd till barnet 

Att föräldrarna förbereds på ett optimalt sätt inför barnets anestesi är av vikt. Föräldrar 

är i behov av information gällande hela det perioperativa förloppet. Genom att 

anestesipersonalen bistår med detta knyts en kontakt mellan personal och föräldrar där 

föräldrarna får en ökad förståelse för personalens roll under det perioperativa skedet 

(Spencer & Frank, 2005). I en studie av Bellew och medarbetare (2002) framgår att 

tryckt information gav en ökad föräldratillfredställelse gentemot enbart muntlig 

information. Flera studier har visat på fördelarna med att erbjuda föräldrar skriftlig, 

muntlig eller videobaserad information för ökad kunskap, minskad oro och ängslan samt 

större tillfredställelse (Kain, Wang, Caramico, Hofstadter, & Mayes, 1997; Kvaerner, 

Moen, Haugeto, & Maier, 2000; Wysocki, Miller, Cassady, Cancel, & Izenberg, 1999). 
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Vid sövning ligger personalens fokus på barnet och det är lätt att föräldern känner sig 

åsidosatt i en situation där denne har ett stort behov av stöd.  Detta kan leda till ängslan 

och oro hos föräldern som lätt överförs till barnet. (Fanghol & Valla, 2013; Wang et al., 

2004).  

Det finns flertalet fördelar med att föräldrar närvarar preoperativt. I litteraturen nämns 

minskad separationsångest (Gonzalez et al., 1989; Kain et al., 2000), minimering av 

premedicinering (Cameron, Bond, & Pointer, 1996; Hannallah & Rosales, 1983) samt 

ökad samarbetsförmåga hos barnet (Gordon & Doctor, 1994). Vidare nämns personlig 

tillfredställelse hos föräldrarna (Gordon & Doctor, 1994; Haimi-Cohen, Amir, Harel, 

Straussberg, & Varsano, 1996; Powers & Rubenstein, 1999), uppfyllelse av föräldrars 

pliktkänsla av att vara närvarande (Ryder & Spargo, 1991) samt att de får en högre 

tillfredställelse av vården (Kain et al., 2000). 

Dock är litteraturen motstridig då Chundamala, Wright och Kemp (2009) i sin studie 

kommer till slutsatsen att barnets oro oftast inte minskar när föräldrarna är närvarande. 

Inte heller tycks föräldrarnas oro minska om de får närvara preoperativt. 

1.6.3 Avledning 

För att avleda tankarna från det som sker kan konkurrerande stimuli utnyttjas. Barnets 

naturliga nyfikenhet kan användas genom att nyttja saker i omgivningen eller använda 

audiovisuella hjälpmedel som musik eller surfplatta. Avledningsteknik fungerar på alla 

åldersgrupper av barn. Spädbarn kan avledas med t.ex. napp eller vaggning. Små barn 

kan erbjudas leka med narkosmasken eller dylikt innan anestesin. Större barn kan spela 

dataspel eller använda olika kognitiva strategier (Fanghol & Valla, 2013). 

Audiovisuella hjälpmedel kan reducera uppkomsten av preoperativ oro hos barn. Detta 

gentemot en kontrollgrupp som ej erbjöds denna prevention. Barnen som erhöll 

prevention med audiovisuella hjälpmedel fick minskad uppkomst av oro, förbättrad 

compliance vid anestesiinduktion, minskad postoperativ smärta och bättre återhämtning 

(Chow, Van Lieshout, Schmidt, Dobson & Buckley, 2015). 
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1.6.4 Lekterapi preoperativt 

Lekterapi definieras enligt svensk MeSH (2017) som ”en behandlingsmetod där lek 

används som uttrycksmedel och kommunikation mellan patient och terapeut”. Studier 

har visat på positiva effekter av lekterapi genom sänkt oro och postoperativ smärta hos 

inneliggande barn (Armstrong & Aitken, 2000; O’Connor & Drennan, 2003; Wolfer & 

Visintainter, 1975). I en studie av Zahr (1998) beskrivs bra effekt av lekterapi som 

intervention för att minska perioperativ oro, postoperativ smärta och negativa 

beteendeförändringar hos barn som genomgår kirurgi. He, Zhu, Chan, Klainin-Yobas 

och Wang (2015) fann dock ingen tillräckligt stark bevisning för att lekterapi har någon 

positiv effekt på att minska vare sig barns eller föräldrars oro.  

1.7 Problemformulering 

Anestesipersonalen och anestesisköterskan i synnerhet skall arbeta personcentrerat 

genom att när det är möjligt skräddarsy varje behandling för patienten (Hommel, Idvall, 

& Andersson, 2013). Barns utvecklingssteg och personlighetsdrag gör att de är olikt 

mottagliga för olika behandlingar eller preventionsstrategier (Ahmed et al., 2011). Det är 

därför viktigt som anestesipersonal (anestesisjuksköterska, anestesiolog och 

undersköterska) att känna till och kunna applicera de olika interventioner som är 

effektiva och som finns tillgängliga. Som beskrivet ovan så råder det delade meningar 

inom forskarvärlden om vilka preventiva metoder som är effektiva och hur effektiva 

dessa är. Det är därför av vikt att göra en sammanställning av nyare tillgänglig forskning 

och genom analys utröna vilka metoder som har störst stöd av forskningen idag.  

2 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva olika preventiva åtgärder och deras effektivitet för att 

minska barns preoperativa oro i åldrarna 2-12 år. 

3 Metod 
3.1 Design  

Systematisk litteraturstudie med metaanalys. 
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3.2 Datainsamling  

Utifrån syftet formulerades sökorden och tillika MeSH-termerna "preoperative care” 

AND ”anxiety" AND ”anaesthesia”. Inklusionskriterierna var RCT-studier (Randomized 

controlled trial) publicerade mellan 2006-01-01 och 2017-01-12, skrivna på engelska 

och publicerade i referee-granskade tidskrifter. Vidare skulle studierna ha en tydligt 

beskriven intervention, mätning av preoperativ oro samt att studiedeltagarnas ålder 

skulle vara mellan 2-12 år. Slutligen skulle kvalitetsnivån vara bedömd som medel eller 

hög enligt granskningsmall för RCT-studier. Sakkunnig bibliotekarie konsulterades för 

att få bekräftat att sökningar genomfördes på ett korrekt sätt och i för syftet lämpliga 

databaser. Databassökningarna utfördes i PubMED, Cinahl och PsycINFO 2017-01-12. 

PubMED var passande för att få med medicinska åtgärder, Cinahl var passande för rena 

omvårdnadsåtgärder och PsycINFO har ett bra tvärvetenskapligt upptag. Sökningarna 

resulterade i 83 artiklar där samtliga abstrakt lästes. 27 artiklar uppfyllde 

inklusionskriterierna och gick vidare till granskning. Referenslistorna granskades på de 

27 artiklarna för att identifiera ytterligare artiklar som skulle kunna vara av intresse för 

studien, inga nya artiklar återfanns. Datahanteringen kan ses i figur 1. 
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3.3 Etiska överväganden 
Då denna studie är en litteraturöversikt med redan publicerat material behöver inget 

tillstånd inhämtas från etiska kommittén. Som vid all forskning är medgivande viktigt 

för deltagarna och detta försvåras av att barn under sin uppväxt inte alltid är i stånd att 

själv kunna ta sådana beslut (Ahmed et al., 2011). I denna studie har endast studier som 

har ett etiskt godkännande från sina respektive sjukhus eller universitet inkluderats. 

Vidare har endast studier inkluderats där barnet och/eller föräldern givit informerat 

samtycke (WMA Declaration of Helsinki, 2013). 

3.4 Dataanalys 
3.4.1 Artikelgranskning 

Alla 27 artiklar som gick vidare från abstractgranskningen bedömdes med 

"Granskningsmall för randomiserad kontrollerad studie (RCT) med kontrollgrupp/er”. 

Denna granskningsmall är utformad vid Linköpings universitet och är en något 

förenklad version av den granskningsmall som används av SBU (SBU, 2017). 

Resultat databassökning:  

PubMED 50 st, Cinahl 24 st, Psychinfo 9 st. 

Totalt: 83 artiklar 

Granskning av Abstract Exkluderade 56 st 
Ej Sövning: 3 
Ej refereegranskad: 1 
Fel åldersspann: 3 
Ej RCT: 20 
Ej mätt preop oro hos barn: 20 
Dubbletter: 8 
*Data återfinns i annan studie: 1 

27 artiklar granskas enligt "Granskningsmall för 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) med 
kontrollgrupp/er" Exkluderade: 6 st 

Låg kvalitet: 4  
*Data återfinns i annan 
studie:1 
Felaktiga mätverktyg eller 
tidpunkter: 1 

Artiklar inkluderade i studien: 21 st 

Figur 1. Flödesschema över datahantering 
*Forskaren har publicerat delar av samma 
studie vid olika tillfällen. 
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Granskningsmallen är uppdelad i olika sektioner där granskaren bedömer artikeln utifrån 

syfte, hypotes, metod, resultat och diskussion. Granskningsmallen ger inte en poäng som 

motsvarar en kvalitet utan det är den övergripande bedömningen från granskaren som 

ger kvaliteten hög, medel eller låg. Utifrån denna studies syfte där resultatet från 

artiklarna skulle ingå i dataanalys så lades störst vikt vid metod och resultat. För att 

artiklarna skulle få medelnivå så var de tvungna att ha en tydligt beskriven intervention, 

ett tydligt och välbeskrivet resultat, att resultaten var tillförlitliga samt att svagheter med 

studierna var beskrivna. För hög nivå krävdes också att en poweranalys var gjord eller 

att urvalsstorlek var diskuterat och motiverat. Orsaken till att några av artiklarna fick låg 

nivå var bland annat att mätverktygen använts eller redovisats felaktigt eller att 

resultaten ej var trovärdiga. Två artiklar granskades tillsammans för att se att båda 

författarna förstått och tolkat granskningsmallen på liknande sätt. Där efter granskades 

resten av artiklarna av båda författarna var för sig och bedömningarna jämfördes senare. 

Vid olika bedömningar diskuterades detta tills enighet rådde. Exkluderade artiklar ses i 

tabell 1.  

 

 

3.4.2 Gruppindelning 

De inkluderade studierna delades in grupper. Till grund för grupperingarna låg 

studiernas beskrivning av den huvudsakliga interventionen. När interventionerna 

bedömdes som likvärdiga placerades de i samma grupp. Som ett exempel om en studie 

Studie (land) n  Syfte Interventionstyp Kvalitet Orsak till exkludering 
      
Akinci et al. 2008 
(Turkiet) 100 

Utvärdera effekten av skriftlig 
information till mödrar som 
närvarar vid induktion 

Mödrainformation/närvaro Låg Oklar datapresentation, bristfälligt 
mätinstrument 

Cuzzocrea et al. 2012 
(Italien) 50 

Utvärdera effektiviteten av en 
psykologisk preoperativ 
förberedelse 

Psykologisk förberedelse Låg 

Saknar power analys, ej definierat 
effektmått, beskriver grupperna 
bristfälligt, ej synbart etiskt 
godkänd 

Cuzzocrea et al. 2016 
(Italien) 104 

Kontroll om psykologer och 
lekaktivitet minskar preoperativ 
oro 

Informativt psykologstöd Låg Ej RCT 

Fortier et al. 2011 
(USA) 96 

Identifiera viktiga effektiva 
komponenter i ADVANCE-
interventionen 

Familjecentrerad intervention 
(follow up-studie 

ADVANCE) 
Medel Data återfinns i annan studie 

Hosey et al. 2008 
(Storbritannien) 138 

Utvärdera effektiviteten av 
buccalt administrerat 
Midazolam kontra placebo 

Premedicinering Medel 
Mätdata ej adekvat (felaktig 
tidpunkt), bristfälligt 
mätinstrument 

Jahromi et al. 2011 
(Iran) 120 

Jämföra effekterna av 
intranasalt midazolam kontra 
ketamin intranasalt 

Premedicinering Låg Har ej använt mätinstrument på 
korrekt sätt, oklara resultat 

      

Totalt 608     

	

Tabell 1. Exkluderade studier.  
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använde en tablet (t.ex. Ipad™) som barnet kunde titta på film på och en studie använde 

sig av en fast TV istället så delades de studierna in i samma grupp.  

3.5 Analysmetod 
En fixed effect modell metaanalys av data antogs då studiepopulationerna inom 

grupperna var lika varandra i avseende på ålder och inga andra demografiska 

signifikanta skillnader fanns samt att heterogenitet var låg med I2 < 50%. 

Studiedesignerna i alla studier var RCT och tydliga interventioner beskrevs samt att 

preoperativ oro mättes på ett adekvat sätt. I de studier där det angetts så var förväntad 

effektstorlek likvärdig. Om heterogeniteten var hög och I2 > 50 % användes istället 

random effect modell (Polit & Beck, 2016). 

Cohen’s d (standardized mean difference = SMD) användes för att ange effektstorlek 

och på så vis göra det möjligt att jämföra studier som använt sig av olika mätskalor. De 

olika nivåerna av effekt i Cohen’s d beskrivs som 0,2 = liten effekt, 0,5 = medelstor 

effekt, 0,8 = stor effekt 1,2 = väldigt stor effekt (Polit & Beck, 2016). I de inkluderade 

studierna var ett positivt utfall en negativ skillnad mellan intervention och 

kontrollgrupper, därför redovisas Cohen’s d-värdet i resultatet med negativa siffror som 

ett positivt utfall för interventionerna. I de studier där data angavs i median med 

interkvartilavstånd så antogs att det rådde normalfördelning inom populationerna och 

dessa värden omvandlades till medelvärde med standardavvikelse (Hozo, Djulbegovic, 

& Hozo, 2005) och Cohen’s d beräknades därefter. Vissa studier redovisade istället z-

värde och populations storlek (= n), dessa värden användes då för att få fram Cohen’s d. 

Alla resultat där det var möjligt redovisades med viktad effektstorlek inom ett 95 % 

konfidensintervall. Detta är ett mått som tar hänsyn till populationsstorlek och 

effektstorlek inom de analyserade studierna. 

I analysen gjordes jämförelserna vid bestämda tidpunkter (t.ex. vid ankomst till 

operationssal eller vid induktion) som i vissa fall skildes åt mellan studierna, dessa 

tidpunkter redovisades. Vissa studier hade flera olika interventionsgrupper som till 

exempel lekterapi, midazolam och kontroll, denna data användes då i analysen för både 

lekterapi och midazolam. Samma data användes dock aldrig på två eller fler ställen i 

denna studie. I de studier som redovisades separat anges ett p-värde, där resultatet 
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ansågs signifikant vid p < 0,05. Alla uträckningar skedde i Review Manager 5.3 och i 

Microsoft Excell 2013. 

4 Resultat 

Av de 27 ursprungliga artiklarna uppnådde 21 artiklar från tio olika länder medel till hög 

kvalitet och inkluderades i studien (tabell 2). 2302 barn i åldrarna 2–12 år ingick i det 

analyserade materialet och delades in i grupper. Grupperna var Clowner = C, 

Föräldranärvaro = FN, Läkemedel = LM, Lekterapi = LT, Teknikbaserad information = 

TBI samt Video och dataspels distraktion = VD. Två studier avvek så pass mycket från 

övriga i interventionstyp att de ej inkluderades i grupperna utan redovisas separat 

(Multidisciplinärt och Inspelad modersröst). 
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4.1 Clowner 
Golan med medarbetare (2009) och Vagnoli med medarbetare (2010) har båda studerat 

hur närvaron och interaktionen med en tränad clown påverkar barnets orosnivå på 

operationssal. I båda studierna bestod underlaget av tre grupper; clown med FN, 

Studie (Land)  n 
Åldrar 
M/±SD 

Syfte Interventionstyp Mätverktyg Kvalitet Grupp 

        
Akin, Bayram, Esmaoglu, Tosun, 
Aksu, Altuntas & Boyaci, 2012  
(Turkiet) 

90 5,5/2-9B Jämföra effekten av intranasalt 
dexmedetomidin kontra Midazolam Premedicinering  4-point scale Medel LM 

Almenrader, Passariello, Coccetti, 
Haiberger & Pietropaoli, 2007  
(Italien) 

64 3,8/±1,7 Jämföra effekten av Midazolam kontra 
Klonidin Premedicinering Omvänd 4-point scale Medel LM 

Aydin et al., 2008  
(Turkiet) 50 5,2/±1,2 Jämföra träning och lek med anestesimask 

kontra standardvård p 
Att leka med och vänja 
sig vid anestesimask m-YPAS Medel LT 

Bailey, Bird, McGrath & Chorney, 
2015  
(Canada) 

93 5,0/±2,2 
Jämföra effektiviteten mellan 
föräldrainformation och föräldranärvaro 
gentemot enbart föräldranärvaro 

Föräldrainformation via 
video app. m-YPAS Medel TBI 

Berghmans, Weber, 
van Akoleyen, Utens,  
Adriaenssens, Klein & Himpe, 2012 
(Belgien) 

120 3,75/2-7B Utvärdera effekten av ett audiovisuellt 
hjälpmedel på föräldrar och barns oro 

Audiovisuell 
informationsvideo VAS Medel TBI 

Fortier et al. 2015  
(USA) 74 4,4/±1,8 

Jämföra effektiviteten mellan webbaserad 
info för barn och förälder kontra 
standardvård p 

Webbaserad info m-YPAS Hög TBI 

Golan, Tighe, Dobija,  
Perel & Keidan, 2009 
(Israel) 

65 4,5/3-8B Jämföra effekten av clownintervention 
kontra Midazolam kontra kontroll Clowner  m-YPAS Medel C, LM 

He et al. 2015  
(Singapore) 95 9,7/±2,5 Jämföra effekten av lekterapi kontra 

standardvård p Lekterapi STAI-S Hög LT 

Ji et al. 2016 
(Kina) 

102 6,3/±2,3 Utvärdera effekt av draw-MD app på 
preoperativ förberedelse 

Föräldrainformation via 
app. m-YPAS Medel TBI 

Kain, Caldwell-Andrews, Mayes, 
Weinberg, Wang,  
MacLaren & Blount, 2007 
(USA) 

387 5,5/±2 
Familjecentrerad förberedelse kontra 
föräldranärvaro kontra Midazolam kontra 
kontroll 

Familjecentrerad info 
och träning 
(ADVANCE) 

m-YPAS Hög Multidisciplinärt, 
 LM, FN 

Kain, MacLaren, Herrmann, Mayes, 
Rosenbaum, Hata, Lerman & Blount, 
2009 
(USA) 

148 5,1/±2,4 
Jämföra skillnaden av Melatonin i olika 
styrkor kontra standarddos Midazolam som 
premedicinering 

Melatonin som 
premedicinering m-YPAS Hög LM 

Kerimoglu, Neuman, Paul, Stefanov 
& Twersky, 2013 
(USA) 

96 6,1/4,8-8,1B 
Jämföra effekten av 
videoglasögonsdistraktion kontra Midazolam 
kontra kombination av båda 

Disstraktion med 
videoglasögon m-YPAS Medel VD 

Kim, Oh, Kim, Kwak & Na, 2010 
(Syd-Korea) 46 6,65/±3,5 Utvärdera effekten av inspelad modersröst på 

preoperativ oro 
Inspelning av barnets 
moders röst m-YPAS Medel Inspelad 

modersröst 

Kim, Jung, Yu & Park, 2015 
(Syd-Korea) 104 5,3/±1,2 

Jämföra effektiviteten av videodistraktion 
kontra föräldranärvaro kontra kombination 
av båda 

Videodistraktion m-YPAS Medel VD 

Lee, Lee, Lim, Son, Lee, Kim & Ko, 
2012  
(Syd-Korea) 

126 4,6/±1,3 Jämföra effekten mellan videodistraktion 
(tecknad film) kontra Leksak kontra kontroll. Videodistraktion m-YPAS Hög VD 

Li, Lopez & Lee, 2007 
(Hong-Kong) 203 9,5/±1,4 Jämföra effekten av lekterapi kontra 

standardvård p Lekterapi STAI-S Hög LT 

MacLaren & Kain 2008 (USA) 103 4,5/±1,5 Jämföra effekten av träning och lek med 
anestesimask kontra standardvård p 

Att leka med och vänja 
sig vid anestesimask m-YPAS Medel LT 

Mifflin, Hackmann &  
Chorney 2012  
(Canada) 

88 4,75/±2,2 Jämföra effekten av videodisstraktion kontra 
standardvård p Videodistraktion m-YPAS Hög VD 

Patel, Schieble, Davidson, Tran, 
Schoenberg, Delphin & Bennett, 
2006 
(USA) 

112 6,8/±2,4 Jämföra effekten mellan handhållet dataspel 
kontra föräldranärvaro kontra Midazolam Handhållet dataspel m-YPAS Medel VD 

Vagnoli, Caprilli &  
Messeri, 2010  
(Italien) 

75 7,5/±2,3 Jämföra effekten mellan clownintervention, 
föräldranärvaro och Midazolam Clowner m-YPAS Medel C, LM 

Wright, Stewart & Finley, 2010  
(Canada) 61 5,22/±1,02 Jämföra effekten mellan föräldranärvaro och 

kontrollgrupp (snävt åldersspann 3-6 år) Föräldranärvaro m-YPAS Medel FN 

        

Totalt 2302       
 
Grupp: Clowner = C, Föräldranärvaro = FN, Läkemedel = LM, Lekterapi = LT, Teknikbaserad information = TBI, Video och dataspel som avledning = VD. 
p = Standardförberedelser vid respektive sjukhus där studien utförts. 
B = Median/interkvartilavstånd 
Alla inkluderade studier markeras med * i referenslistan. 

 

Tabell 2. Inkluderade studier.  
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midazolam med FN mot endast FN. Den sammanlagda effekten av clown gentemot FN 

var stor (figur 2). Vid jämförelse mellan clown och midazolam var den sammanlagda 

effekten medelstor (figur 3). Golan med medarbetare (2009) utförde också en mätning 

av oro vid maskinduktion och såg där att clowninterventionsgruppens orosnivå ökade 

mer än både midazolam- och kontrollgruppens. 

 

 

4.2 Föräldranärvaro 

Kain med medarbetare (2007) och Wright med medarbetare (2010) har studerat hur 

barns preoperativa oro påverkas av att ha föräldrar närvarande vid anestesiinduktion. 

Vid deras undersökningar hade föräldrarna inte fått någon specifik träning eller 

information utöver gällande standard på respektive sjukhus. Deras studier hade ett 

effektmått som var under liten effekt (figur 4). Det positiva värdet från Wrights studie 

visar på att kontrollgruppen hade en lägre nivå av oro än föräldranärvarogruppen vid 

mättillfället. Wright med medarbetare (2010) mätte även oro hos barnen vid ankomst till 

operationssalen och fick där ett resultat med stor effekt till förmån för 

interventionsgruppen med Cohen’s d -0,78 [CI 95 %: -1,27 till -0,30]. 

 

	

Studie C 
n 

Kontroll FN 
n 

Cohen’s d 
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Fixed 95 % CI 

      
 Golan et al. 2009 21 22 50.1 % -0.84 [-1.41, -0.27] 

Vagnoli et al. 2010 25 25 49.9 % -1.46 [-1.93, -0.98] 

Totalt 46 47 100 % -1.17 [-1.54, -0.80] 

Heterogenitet: I2= 45 % 
 
 

  

Figur 2. Resultat Clowner – Operationssal 
FN Kontrollgrupp: Föräldranärvaro 

   	

Studie C 
n 

Kontroll LM 
n 

Cohen’s d 
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Fixed 95 % CI 

      
 Golan et al. 2009 21 22 47.6 %  -0.79 [-1.32, -0.26] 

Vagnoli et al. 2010 25 25 52.4 % -0.41 [-1.00, 0.18] 

Totalt 46 47 100 % -0.61 [-1.01, -0.22] 

Heterogenitet: I2= 0 % 
 
 

  

Figur 3. Resultat Clowner – Operationssal 
LM Kontrollgrupp: Midazolam 
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4.3 Läkemedel 
Sex studier har undersökt effekten av olika sorters premedicinering (Akin et al., 2012; 

Almenrader et al., 2007; Golan et al., 2009; Kain et al., 2007; Kain et al. 2009; Vagnoli 

et al., 2010). Tre av studierna jämförde midazolam kontra föräldranärvaro (Golan et al., 

2009; Kain et al., 2007; Vagnoli et al., 2010). Tre studier jämförde midazolam med 

andra läkemedel; klonidin (Almenrader et al., 2007), melatonin (Kain et al., 2009) och 

dexmedetomidin (Akin et al., 2012). 

Golan med medarbetare (2009) och Vagnoli med medarbetare (2010) undersökte 

effekten av midazolam på barns preoperativa oro kontra föräldranärvaro vid ankomst till 

operationssalen. Analysen av deras resultat gav en sammanlagd medelstor effekt (figur 

5).  

Golan med medarbetare (2009) och Kain med medarbetare (2007) undersökte också 

effekten av midazolam gentemot föräldranärvaro vid anestesiinduktion. Deras 

sammanlagda resultat gav vid analys en liten effekt (figur 6). 

Almenrader med kollegor (2007) beskriver att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan oralt klonidin och oralt midazolam sett till oro preoperativt hos barnen i studien, 

dock smakade midazolamet sämre och 14 % av barnen i den gruppen spottade ut det 

jämfört med 0 % i klonidingruppen. Vidare beskriver de att den sederande effekten var 

signifikant bättre för klonidin (p = 0,001) men att tiden till maximal sedering var längre 

för klonidin än midazolam (ca 15 min längre). Ett resultat de poängterar är att de i 66 % 

av fallen där barnet var sederat med klonidin lyckades utförandet av en så kallad ”steal 

induction”, där man söver barnet medan det sover.  

	

Studie FN 
n 

Kontroll FF 
n 

Cohen’s d 
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Fixed 95 % CI 

      
 Kain et al. 2007 94 99 76 % -0.08 [-0.36, 0.21] 

Wright et al. 2010 30 31 24 % 0.05 [-0.45, 0.56] 

Totalt 124 130 100 % -0.05 [-0.29, 0.20] 

Heterogenitet: I2= 0 %   

Figur 4. Resultat Föräldranärvaro - Induktion 
FF Kontrollgrupp: Föräldrafrånvaro 
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Kain med medarbetare (2009) undersökte effekten av tre olika oralt intagna doser 

melatonin kontra en standarddos oralt midazolam (0,5 mg/kg) på barns preoperativa oro. 

De fann att det var signifikant lägre (p < 0,05) orosnivåer hos barnen som 

premedicinerats med midazolam gentemot alla melatoningrupper.  

En studie undersökte skillnaderna mellan intranasalt dexmedetomidin (1 µg/kg) och 

intranasalt midazolam (0,2 mg/kg). De fann inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna i avseende av oro. Dock så accepterade midazolamgruppen maskinduktion 

bättre (p < 0,05) (Akin et al. 2012).  

 

 

 

4.4 Lekterapi 

He med medarbetare (2015) och Li med medarbetare (2007) har undersökt en 

intervention som bestod av 1 timmes strukturerad lek med anestesimaterial och 

rundvandring på en operationssal. Syftet med båda studierna var att studera vilka 

skillnader i orosnivå barnen hade innan ankomst till operationssal gentemot en 

kontrollgrupp som fick standardvård. Deras sammanslagna resultat gav en medelstor 

	

Studie LM 
n 

Kontroll FN 
n 

Cohen’s d  
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Fixed, 95 % CI 

      
 Golan et al. 2009 22 22  47.2 % -0.56 [-1.13, 0.02] 

Vagnoli et al. 2010 25 25 52.8 % -0.66 [-1.19, -0.12] 

Totalt 47 47 100 % -0.61 [-1.00, -0.21] 

Heterogenitet: I2 = 0 %   

Figur 5. Resultat Läkemedel (Midazolam) - Operationssal 
FN Kontrollgrupp: Föräldranärvaro 

	

Studie LM 
n 

Kontroll FN 
n 

Cohen’s d  
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Fixed, 95 % CI 

      
 Golan et al. 2009 22 22  18.8 % -0.24 [-0.83, 0.35] 

Kain et al. 2007 98 94 81.2 % -0.40 [-0.68, -0.12] 

Totalt 120 116 100 % -0.37 [-0.62, -0.12] 

Heterogenitet: I2 = 0 %   

Figur 6. Resultat Läkemedel (Midazolam) - Induktion 
FN Kontrollgrupp: Föräldranärvaro 
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effekt (figur 7). Aydin med medarbetare (2008) har i sin studie en intervention som 

innefattade att barnet vid den preoperativa bedömningen fick ta med sig en anestesimask 

hem att leka med fram till operationsdagen. Resultatet i studien visade på en väldigt stor 

effekt för interventionsgruppen vid maskinduktion gentemot kontrollgruppen med 

Cohen’s d -1,66 [CI 95% -2,10 till -1,21] (p < 0,05). Alla studier i gruppen lekterapi 

hade standardvård som kontrollgrupp.  

 

 

4.5 Teknikbaserad information 
Teknikbaserad information innefattar information som givits till föräldrarna alternativt 

föräldrarna och barnet via en websida, App eller video. Bailey med medarbetare (2015), 

Fortier med medarbetare (2015) och Ji med medarbetare (2016) har alla undersökt hur 

den teknikbaserade informationen påverkar barnets nivå av oro vid ankomst till 

operationssalen eller på operationssalen. Deras studier hade ett sammanlagt effektmått 

under liten effekt (figur 8). Bailey med medarbetare (2015), Berghmans med 

medarbetare (2012) och Fortier med medarbetare (2015) har undersökt orosnivåerna hos 

barnet vid anestesiinduktion. Vid detta mättillfälle har alla studier fått en stor 

sammanlagd effektstorlek (figur 9). I alla studier har kontrollgrupperna endast erhållit 

standardvård för respektive sjukhus. Berghmans med medarbetare (2012) har i sin studie 

använt VAS för att mäta orosnivåerna hos barnen och de andra studierna har använt m-

YPAS. Två av studierna gav teknikbaserad information till både föräldrarna och barnet 

(Berghmans et al., 2012; Fortier et al., 2015) medan de andra två endast gav det till 

föräldrarna (Ji et al., 2016; Bailey et al., 2015). 

	

Studie TBI 
n 

Kontroll SV 
n 

Cohen’s d 
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Fixed 95 % CI 

      
 He et al. 2015 48 47 32.2 % -0.39 [-0.79, 0.00] 

Li et al. 2007 97 106 67.8 % -0.51 [-0.78, -0.24] 

Totalt 145 153 100 % -0.47 [-0.70, -0.25] 

Heterogenitet: I2= 0 %   

Figur 7. Resultat Lekterapi – Innan operationssal 
SV Kontrollgrupp: Standardvård 
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4.6 Video- och dataspelsdistraktion 

Kerimoglu med medarbetare (2013), Kim med medarbetare (2015) och Lee med 

medarbetare (2012) har alla undersökt hur videodistraktion påverkar barns preoperativa 

oro vid transport eller ankomst till operationssalen. I de två studier som analyserats 

tillsammans var effekten väldigt stor (Kim et al., 2015; Lee et al., 2012), figur 10. I de 

studier där mättidpunkten varit anestesiinduktion (Kerimoglu et al., 2013; Kim et al., 

2015; Mifflin et al. 2012) uppnåddes stora effekter med Cohen’s d = -1,58 till -1,02, 

dock med undantag för Patel med medarbetare (2006) där d var -0,40 [CI 95%: -0,85 till 

0,05]. I Patel med medarbetares (2006) studie använde man sig av dataspel där barnet 

aktivt spelar hela tiden. Effekten vid induktion för samtliga studier med liknande 

kontrollgrupper var stor vilket presenteras i figur 11 (Kim et al., 2015; Patel et al., 

2006). I alla studier (Kim et al., 2015; Lee et al., 2012; Patel et al. 2006) användes 

föräldranärvaro som kontrollgrupp förutom av Kerimoglu med medarbetare (2013) där 

kontrollgruppen istället hade fått midazolam och Mifflin med medarbetare (2012) som 

hade en ren kontrollgrupp utan några orosdämpande åtgärder. I Kerimoglu med 

	

Studie TBI 
n 

Kontroll SV 
n 

Cohen’s d 
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Random 95 % CI 

      
 Bailey et al. 2015 49 44 34.0 % -0.21 [-0.62, 0.20] 

Fortier et al. 2015 33 41 31.2 % -0.59 [-1.03, -0.14] 

Ji et al. 2016 51 51 34.9 % 0.22 [-0.16, 0.61] 

Totalt 133 136 100 % -0.17 [-0.61, 0.27] 

Heterogenitet: I2= 74 %   

Figur 8. Resultat Teknikbaserad information – Operationssal 
SV Kontrollgrupp: Standardvård 
 

	

Studie TBI 
n 

Kontroll SV 
n 

Cohen’s d 
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Random 95 % CI 

      
 Bailey et al. 2015 49 44 33.6 % -0.20 [-0.61, 0.20] 

Berghmans et al. 2012 60 60 33.4 % -1.82 [-2.09, -1.55] 

Fortier et al. 2015 51 51 33.0 % -0.63 [-1.07, -0.18] 

Totalt 160 155 100 % -0.88 [-1.85, 0.09] 

Heterogenitet: I2= 93 %   

Figur 9. Resultat Teknikbaserad information – Induktion 
SV Kontrollgrupp: Standardvård 
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medarbetares (2013) studie användes ett par videoglasögon som bars av barnet. Deras 

resultat visade på en stark signifikant effekt vid ankomst till operationssal med ett 

Cohen’s d -1,30 [CI 95%: -1,73 till -0,86] (p < 0,05). Mifflin med medarbetare (2012) 

har i sin studie fått ett resultat som gav ett Cohen’s d -0,97 [CI 95%: -1,36 till -0,58] (p < 

0,001) vid induktion. 

 

 

 

 

4.7 Övriga studier 

4.7.1 Inspelad modersröst 

I en studie av Kim med medarbetare (2010) undersöktes effekten av inspelad modersröst 

för att minska barnens preoperativa oro. I interventionsgruppen fick barnet via hörlurar 

lyssna på en inspelning av sin moders röst under det pre- och peroperativa förloppet 

vilket jämfördes med kontrollgruppen där barnet hade på sig hörlurar men ej fick lyssna 

på någon inspelning. Det fanns en signifikant lägre orosnivå hos barnen i 

interventionsgruppen (p < 0,05). 

	

Studie VD 
n 

Kontroll FN 
n 

Cohen’s d  
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Fixed, 95 % CI 

      
 Kim et al. 2015 
 

34 33  44.4 % -1.68 [-2.24, -1,12] 

Lee et al. 2012 
 

42 44 55.6 % -1.77 [-2.27, -1.27] 

Totalt 76 77 100 % -1.73 [-2.1, -1.35] 

Heterogenitet: I2 = 0 %   

Figur 10. Resultat Video och dataspels distraktion - Operationssal 
FN Kontrollgrupp: Föräldranärvaro 

	

 

Studie VD 
n 

Kontroll FN 
n 

Cohen’s d  
95 % CI 

Vikt Cohen’s d  
Random, 95 % CI 

      
Kim et al. 2015 34 33  49.2 % -1.24 [-1.67, -0.81] 

Patel et al. 2006 
 

38 36 50.8 % -0.40 [-0.85, 0.05] 

Totalt 72 69 100 % -1.02 [-2.28, 0.23] 

Heterogenitet: I2 = 92 %   

Figur 11. Resultat Video och dataspels distraktion - Induktion 
FN Kontrollgrupp: Föräldranärvaro 
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4.7.2 Multidisciplinärt 

I en studie av Kain med medarbetare (2007) undersöktes effekten av en multidisciplinär 

intervention kallad ADVANCE för att minska barns preoperativa oro, mättillfällena var i 

väntrummet samt vid induktion. Den multidisciplinära interventionen innefattade 

preoperativ föräldrainformation i form av videofilm och skriftlig information samt en 

induktionsmask för barnen att öva med. Föräldrarna ringdes sedan upp för att kontrollera 

att de förstått informationen samt hur de aktivt skulle arbeta för att avleda barnet på 

operationsdagen. Vidare erhöll barnet på operationsdagen en påse med leksaker i 

distraherande syfte samt en ”överraskningslåda” som skulle få öppnas i samband med 

induktion. I samband med induktion uppmanades föräldrarna att avleda barnet som 

tidigare planerat. Barnet fick nu öppna ”överraskningslådan” som innehöll ett 

Gameboy® till äldre barn och ett kaleidoskop till yngre barn med vilka de fick leka med 

under induktionsperioden. Interventionsgruppen jämfördes med tre olika 

kontrollgrupper; midazolam, föräldranärvaro och standardvård. Studien visade på 

signifikant lägre oro i ADVANCE-gruppen (p < 0,05) gentemot samtliga 

kontrollgrupper utom vid induktion då det var likvärdigt med midazolam. 

5 Diskussion 
Huvudfynden i studien visar att flera olika interventioner är effektiva för att minska 

barns preoperativa oro. Video- och dataspelsdistraktion har visat sig vara effektivt, i 

synnerhet videobaserad avledning. Användandet av clowner är effektivt på 

operationssal, dock sämre än midazolam vid induktion. Teknikbaserad information, i 

form av preoperativ information via app, webb eller video, är effektivt för att minska 

barns preoperativa oro i de fall då förälder och barn får ta del av informationen 

tillsammans. I avseende på farmakologisk prevention av preoperativ oro hos barn är 

midazolam mer effektivt än föräldranärvaro och melatonin. Lekterapi är effektivt för att 

minska barns preoperativa oro i jämförelse med standardvård. Vidare finns evidens för 

att barnets oro minskar när det lyssnar på en inspelning av sin moders röst samt att en 

multidisciplinär approach med en bred icke-farmakologisk prevention är effektiv för att 

minska barns preoperativa oro. 
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5.1 Resultatdiskussion 

Övergripande i alla studier som tittat på video- och dataspelsdistraktion så var utfallet av 

interventionen positivt gentemot de olika kontrollgrupperna. Med andra ord är det 

effektivt att avleda barnen inför operation med video och dataspel, något som stöds av 

Manyande med medarbetare (2015). I studien av Patel med medarbetare (2006) används 

dataspel som avledning i det perioperativa förloppet. Effekten av interventionen är 

medel, dock med ett konfidensintervall som går över noll. I relation till videodistraktion 

uppvisar dataspel lägre effekt i samband med anestesiinduktion. En trolig orsak till detta 

är att jämfört med att bara passivt titta på ett filmklipp så är barnet väldigt aktivt när det 

spelar. Detta kan bidra till att barnet får sämre tolerans att få en mask över ansiktet som 

kanske stör eller gör det svårt att se. Detta är ett problem som inte borde uppkomma vid 

intravenös induktion.  

Clowner har i denna studie visat sig vara ett väl fungerande sätt att minska barns oro. 

Metaanalysen visade på att clowninterventionen fungerade bättre än både 

föräldranärvaro och midazolam i standarddos. I en ny studie från mars 2017 fann man att 

clowner i kombination med målande sänkte orosnivåerna hos barnen också vid 

separationen från föräldrarna (Dionigi & Gremigni, 2017). Kocherov med medarbetare 

(2015) som har undersökt clowninterventioner inom ett större åldersspann visar också på 

att clowner på operationssalen leder till minskad oro hos barnen. Detta leder i sin tur till 

kortare tider och på så vis sparas pengar och tid. Clowninterventioner verkar således ha 

ett värde för att minska barns oro i stora delar av det perioperativa förloppet. Så vitt 

författarna har sökt så står det ej att finna vilka kriterier som krävs för att bli en bra 

sjukhusclown och det är troligt att dessa krav varierar både geografiskt och kulturellt. 

Det kan därför vara svårt att hålla en jämn nivå på clowninterventionerna samt att kunna 

garantera en positiv effekt.  

Teknikbaserad information har i en studie inte skiljts från passiv information (ex. 

informationsblad) (Manyande et al., 2015). I aktuell studie var det författarnas avsikt att 

utröna om information som givits via websida, App eller video var effektivt för att sänka 

barns preoperativa oro. Resultatet var oklart och inget tydligt mönster utkristalliserades. 

I de aktuella analyserna har de inkluderade studierna angett standardvård som 
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kontrollgrupp men inte närmare definierat detta. Standardvården och därmed 

kontrollgruppen kan alltså skilja sig åt mellan studierna vilket gör resultatet osäkert 

(Bailey et al., 2015; Fortier et al., 2015; Ji et al., 2016; Berghmans et al., 2012). Två av 

studierna informerade endast föräldrarna via websida, App eller video. Deras teorier var 

att en välinformerad förälder skulle sänka barnets oro, något som inte sågs i resultatet (Ji 

et al., 2016; Bailey et al., 2015). De andra två studierna lät barnen ta del av 

informationen och där ses en positiv effekt (Fortier et al., 2015; Berghmans et al., 2012). 

Ett observandum som bör göras är att Berghmans med medarbetare (2012) mätte oro 

med VAS. Även om Rossi och Portouis (2012) slår fast att VAS är ett reliabelt 

instrument för att mäta förändringar i oro så är det rimligt att se resultaten i Berghmans 

med medarbetares studie (2012) med en viss skepsis. Detta då det var en anestesiolog 

som gjorde bedömningen med VAS och inte patienten själv som är brukligt vid 

användandet av VAS (Rossi & Portouis, 2012). 

Kain med medarbetare (2007) och Wright med medarbetare (2010) undersöker 

perioperativ föräldranärvaro för att minska oro. Den sammanlagda effekten av studierna 

visar på att föräldranärvaro ej är mer effektivt än föräldrafrånvaro för att sänka oro vid 

anestesiinduktion, något som även visats i tidigare studier (Bevan et al., 1990; Kain et 

al., 1996). Wright med medarbetare (2010) får dock ett positivt resultat i förmån för 

intervention (FN) genom minskning av barnets oro vid ankomst till operationssalen 

gentemot föräldrafrånvaro. Att barnets oro minskar vid ankomst till operationssal vid 

föräldranärvaro kan bero på att interaktionen mellan förälder här är mer ostörd än i 

samband med anestesiinduktion där anestesipersonalen interagerar med barnet i större 

utsträckning. I en studie av Kain med medarbetare (1996) framkommer att 

anestesiologens uppfattning om förälderns funktion på operationssalen skiljer sig från 

förälderns uppfattning. Föräldrarna bedömde sin egen funktion i form av hur 

hjälpsamma de var i det perioperativa förloppet som högre än vad anestesiologen 

bedömde, i synnerhet i samband med anestesiinduktion. 

I resultatdelen där premedicinering beskrivs är det vanligast förekommande läkemedlet 

midazolam, vilket stämmer väl överens med litteraturen (Kain et al., 2004). 

I de studier som jämfört midazolam gentemot föräldranärvaro så ses en tydlig effekt till 
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fördel för midazolam, starkast vid ankomst till operationssal och lite svagare vid 

anestesiinduktion. Vidare så undersökte studier midazolam gentemot klonidin, 

melatonin och dexmedetomidin (Almenrader et al., 2007; Kain et al., 2009; Akin et al., 

2012). Klonidin beskrivs som bättre än midazolam i avseende smak och sedering, något 

som Astuto och Ingelmo (2016) också visat på. En annan positiv effekt av klonidin är 

möjligheten till ”steal induction”, där barnet sover när det sövs (Almenrader et al., 

2007). Detta leder till en mindre traumatisk upplevelse av sövningen och i förlängningen 

bättre uppvaknande och postoperativt förlopp (Kain et al., 1999). Dock visar Kumari, 

Agrawal, Usha, Talwar och Gupta (2017) i sin studie där man jämfört midazolam, 

klonidin och dexmedetomidin att midazolam är bättre i sedering och maskacceptans 

gentemot de två andra. Prabhu och Mehandale (2017) fann dock i sin studie att 

dexmedetomidin var bättre än midazolam med avseende på maskacceptans och sedering 

samt att det var färre som fick emergence agitation i dexmedetomidingruppen. Således 

föreligger det oklarheter om vilka läkemedel som är bäst att använda som 

premedicinering och mer forskning behövs för att utröna detta.  

Samtliga studier som undersökt lekterapi som intervention för att minska barns 

preoperativa oro har funnit en god effekt till förmån för intervention (Aydin, 2008; He, 

2015; Li, 2007). Dock anges mättidpunkt i dessa studier som innan ankomst till  

operationssal vilket ej möjliggör någon generaliserbarhet vid bedömning av effektivitet 

på operationssal eller vid anestesiinduktion. Att lekterapi har en positiv effekt för att 

sänka preoperativ oro hos barn stärks i en studie av Li (2005). Lekterapi kan även ge god 

effekt på oro och negativa känsloyttringar hos barn som läggs in på sjukhus i samband 

med exempelvis operation (Li, Chung, Ho & Kwok, 2016). 

Kim med medarbetare (2010) visar i sin studie att en inspelning av moderns röst kan 

sänka barnets oro i det perioperativa förloppet. Interventionen var utformad så att barnet 

till stor del avskärmades från övriga ljud på operationssalen genom att bära hörlurar där 

röstinspelningen spelades upp. Interventionen gav en signifikant lägre skillnad i orosnivå 

i jämförelse med att ej lyssna på någon inspelning. Detta i jämförelse från regelrätt 

föräldranärvaro (som nämnt i resultatdel FN) som ej påvisade någon skillnad i 

förhållande till föräldrafrånvaro. Det effektiva med inspelad modersröst kan vara att 
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barnet lugnas av moderns röst som är inspelad i förväg när modern i fråga själv är lugn. 

Barnet upplever därmed en lugn och trygg, om än icke närvarande moder, till skillnad 

från en eventuellt orolig eller stressad närvarande moder. 

I Kain med medarbetares (2007) studie beskrivs en multidisciplinär intervention som 

angriper flera steg i kedjan som bidrar till preoperativ oro hos barn, samt även oro hos 

föräldrarna. Studien visar på att de icke-farmakologiska förberedelserna inför operation 

inverkar markant på att minska barnets preoperativa oro. Vad som dock ej framkommer 

i studien är vilka komponenter i interventionen som har störst effekt på att minska 

barnets oro. Det framkommer även att den icke-farmakologiska interventionen ej är mer 

effektiv än premedicinering (midazolam) i samband med anestesiinduktion. Detta är 

något som även kan kopplas samman med clownintervention (Golan et al. 2009) där 

midazolam visar sig vara mer effektivt i samband med anestesiinduktion. Detta tydliggör 

det mångfacetterade problemet med att hantera barnets preoperativa oro. Enbart en 

intervention, oavsett om den är farmakologisk eller icke-farmakologisk, kanske ej är 

tillräcklig för att minska barnets oro. En individanpassad kombination skulle kunna vara 

mer effektiv för att minska den preoperativa oron och därmed ge bättre förutsättningar 

för en bra induktion och ett gott postoperativt förlopp.  

5.2 Metoddiskussion 
Polit och Beck (2016) beskriver att en systematisk litteraturöversikt med metaanalys har 

det högsta vetenskapliga värdet inom omvårdnadsforskning. Cochraneinstitutet 

genomförde 2015 en systematisk litteraturöversikt på icke farmakologiska interventioner 

(Manyande et al., 2015). Det var därför av intresse att utföra en ny översikt och 

dessutom inkludera farmakologiska interventioner. 

Valet av sökord utarbetades utifrån syftet. "Preoperative care" är den MeSH-term som 

används för all vård relaterad till den preoperativa vården, då det i aktuell studie söktes 

åtgärder som kunde förebygga preoperativ oro var den termen passande. "Anxiety" är 

MeSH-termen för allt som har att göra med ängslan och oro, detta var en nödvändig 

distinktion då det var den uppmätta oron och ängslan som skulle utgöra måttet för hur 

effektiv en intervention eller åtgärd var. MeSH-termen "anaesthesia" valdes för att 

sortera bort de studier som endast tagit upp sedering samt de studier som tittat på 
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tandläkarskräck och ren procedurrädsla. I denna studie genomfördes artikelsökningar i 

tre olika databaser (PubMED, Cinahl och PsychINFO). Antalet och urvalet av databaser 

valdes efter konsultation av bibliotekarie varför urvalet antogs riktigt. Det är möjligt att 

ytterligare studier kunnat hittas om ytterligare databaser inkluderats. Det som talar emot 

detta är att granskning av referenslistorna av de studier som gått vidare till bedömning 

inte gav några nya artiklar.  

Cohen’s d användes som effektmått då det är ett välanvänt och vanligt förekommande 

mått vid jämförelser mellan grupper (Polit & Beck, 2016). Ett alternativ hade varit att 

använda Hedge’s g då det innehåller en matematisk kompensation för 

populationsstorlekarna inom studierna. Skillnaderna mellan Cohen’s d och Hedge’s g 

var minimala. Det går dock att räkna ut Cohen’s d från z-värden varför denna metod 

valdes. Då vikterna på studierna i metaanalyserna också tar hänsyn till 

populationsstorlekarna så fann författarna ingen anledning att istället använda  

Hedge’s g. 

Heterogeniteten I2 är ett värde som i procent ger en uppskattning om hur 

normalfördelade eller likvärdiga studiers resultat är i en metaanalys. Det råder delade 

meningar om huruvida det är något att ta hänsyn till då det kan antas att det aldrig finns 

homogena studier eftersom de utförs av olika personer på olika personer och platser. Det 

är därför viktigt att göra egna bedömningar av studiernas innehåll med avseende på 

deltagare, miljö och interventionstyper (Higgins & Green, 2011). 

Modi et al. (2014) beskriver hur viktigt det är att forskaren kontinuerligt förankrar viljan 

att delta i studien med deltagaren. De beskriver att framförallt under studier som sträcker 

sig över längre tid bör medgivande inhämtas vid varje träff eller på bestämda tider då 

deltagarens förmåga att ta egna beslut kan ha förändrats. Som vid all etisk korrekt 

forskning måste det även finnas möjlighet att avbryta sitt deltagande när helst denne 

önskar utan risk för straff eller vite. Utifrån etiska och samhällsmässiga perspektiv så är 

det viktigt att barn skall ha rätt till att delta i forskning samt att barns sjukvård skall vara 

forsknings- och evidensbaserad (Modi et al., 2014). Det är därför viktigt att utföra 

forskning på barn och ungdomar. 



31 
 

5.2.1 Begränsningar med studien 

En begränsning i studien kan vara att gruppindelningarna VD och TBI bidrar till att 

generaliserbarheten minskar gentemot andra studier där den tekniskt baserade 

informationen inte är definierad utan likställs med skriftlig (Manyande et al., 2015). 

Indelningarna valdes av författarna då den snabba tekniska utvecklingen leder till nya 

sätt att införskaffa och vidarebefordra information som nödvändigtvis inte naturligt kan 

användas i äldre gruppindelningar. Vidare så sker utvecklingen väldigt snabbt också av 

spel och videostreaming, varför en ren videodistraktionsgrupp inte skulle täcka in de nya 

sätten för barn att se på film och spela spel via tablet, exempelvis i Bollibompa©-appen. 

Ytterligare en begränsning i studien är författarnas ringa erfarenhet i 

forskningsprocessen som inbegriper en litteraturöversikt med metaanalys, en 

forskningsmetod som enligt Polit & Beck (2016) helst ska utföras av kunniga och 

erfarna forskare. Detta är något som kan ha påverkat resultatet då det var en 

inlärningskurva både i databassökningar, granskningar av studier samt analysmetoder. 

Begränsningar i studien kan vara att databassökningen ej gav en fullständig bild över 

publicerade studier på grund av eventuella indexeringsfelaktigheter (exempelvis åldrar 

och studietyp) i databaserna. Detta ledde till att sökningsbegränsningarna gav upphov till 

att studier som ej mötte inklusionskritierna kom med i sökresultatet. Vidare skulle detta 

också kunna leda till att studier som mötte inklusionskritierna ej kom med i 

sökresultatet. Detta kan tyda på att sensitiviteten i studien var lägre än önskat. Efter att 

ovanstående resultat färdigställts hittades ytterligare en RCT-studie med 

clownintervention. Detta trots användning av vedertagna MeSH-termer vid 

databassökning samt konsultation av sakkunnig bibliotekarie, något som ökar 

sensitiviteten i studien. En möjlig orsak till att den studien ej återfanns i 

originalsökningen kan vara att författarna för nämnda studie har valt nyckelord som 

dessvärre inte täcktes av sökorden i denna studie. Den ovan nämnda studien 

inkluderades ej i analysen. Att alla inkluderade studier bidrog till att svara på studiens 

syfte ökar specificiteten.  

Vidare begränsningar i studien skulle kunna vara att olika mätinstrument användes i 

studierna för att mäta oro. Totalt användes 4 olika instrument där tre stycken är 
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validerade och reliabla (m-YPAS, STAI-S, VAS). För det fjärde (4-point scale) har det 

ej gått att hitta någon studie som bekräftar instrumentets validitet och reliabilitet. De 

studier som använde 4-point scale (Akin et al. 2012; Almenrader et al., 2007) 

inkluderades inte i metaanalysen då deras kontrollgrupper skiljde sig från övriga studier 

inom interventionsgruppen (LM). Den eventuella osäkerheten deras mätinstrument 

skulle kunna ha borde inte påverka resultatet i denna studie.  

I denna studie har ingen hänsyn tagits till åldrarna i varje inkluderad studie. I sökningen 

avgränsades åldrarna till 2-12 år. Denna spridning hade inte alla inkluderade studier. Att 

detta inte hanteras i resultatet minskar studiens generaliserbarhet på en bredare 

population. Ett intressant fördjupande forskningsarbete skulle vara att undersöka 

effektiviteten för respektive grupp inom snävare åldrar. 

5.3 Konklusion 
I analysen framkom att video- och dataspelsdistraktion, clowner, lekterapi och 

premedicinering var välfungerande och effektiva interventioner för att minska barns 

preoperativa oro. Det finns ingen anledning till varför dessa interventioner inte skulle 

kunna appliceras i en svensk barnsjukvårdskontext. Vissa av interventionerna måste 

implementeras på vårdavdelning medan andra så som video- och dataspelsdistraktion, 

clowner och viss mån lekterapi med fördel kan användas av anestesipersonal i ett 

barnanestesiologiskt sammanhang. Oavsett om det är farmakologisk och icke-

farmakologisk prevention skall personcentrerad och individanpassad vård eftersträvas. 

Valet av preventiv åtgärd styrs av tidsåtgång, personaltillgänglighet och förmågan och 

viljan att hitta och implementera nya forskningsresultat. Alla kan inte göra allt men alla 

kan göra något. 
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