
EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP  
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2014:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att möta oroliga barn preoperativt 
Anestesisjuksköterskans erfarenheter 

 
 
 
 
 

Jon Edberg 
 Andreas Trillelv  

 
 

 
 
 

 
  



Uppsatsens titel: Att möta oroliga barn preoperativt 
Anestesisjuksköterskans erfarenheter  
 

Författare: Jon Edberg och Andreas Trillelv 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot anestesisjukvård 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Anestesisjuksköterskeutbildningen 
 

Handledare:  Anders Jonsson  
 

Examinator:  Thomas Eriksson 
 

  
 
Sammanfattning    
 
Ett stort antal barn opereras årligen i Sverige och cirka hälften av dem upplever oro i 
samband med operation. Barn som är oroliga preoperativt har större risk att få besvär 
postoperativt i form av sömnproblem, ökad smärta, svårt att få i sig mat och ökad oro. 
Oroliga barn samarbetar också mindre vid preoperativa förberedelser och vid 
anestesiinduktion. En minskad oro hos barnet leder till bättre samarbete och en mera 
följsam perioperativ process. Anestesisjuksköterskan har vanligtvis bara en kort stund 
på sig att minska barnets oro innan operationsstart och måste därför snabbt etablera en 
kontakt som bygger på förtroende. Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskans 
erfarenheter att möta barn med oro i den preoperativa fasen. Kvalitativ metod 
tillämpades och sju stycken djupintervjuer genomfördes. Informanterna var verksamma 
anestesisjuksköterskor som arbetade på barnoperation. I resultatet beskrivs 
anestesisjuksköterskans erfarenheter att möta oroliga barn preoperativt utifrån 
kategorierna som framkom; medicinska omvårdnaden, anestesisjuksköterskans 
föreställningar, föräldrar, vårdmiljön och anestesisjuksköterskans omvårdnad. Existens 
framkom som övergripande tema. Mötet med oroliga barn handlar inte bara om åtgärder 
utan bör ses i ett bredare sammanhang som även omfattar tankar om det existentiella.  
Oro är en naturlig känsla som kan ses utifrån patientens uppfattning om existens. 
Preoperativ information till föräldrar är viktigt för att förbereda dem inför vad som ska 
hända och vad som förväntas av dem. Föräldrar kan då känna sig tryggare i sin stöttande 
roll till barnet. Det stärker även föräldrarnas självförtroende och anestesisjuksköterskan 
får en mindre stressig miljö att arbeta i. Öppenhet och ärlighet framkom som 
betydelsefulla strategier för att upprätthålla förtroendet för barnet och skapa bättre 
förutsättningar för framtida möten. 
 
Nyckelord: anestesisjuksköterska, oro, barn, preoperativt fas, omvårdnad. 
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INLEDNING 
I Sverige är det vanligt förekommande att barn opereras. Av cirka 150 000 barn som 
opereras varje år i landet är ungefär tre fjärdedelar dagkirurgi och resterande fjärdedel 
sker inom slutenvården. Det är således vanligt att anestesisjuksköterskor som arbetar på 
operationsavdelningar kommer i kontakt med barn (Wennström 2011, s. 11). Studier 
visar att cirka hälften av alla barn som ska genomgå anestesi och kirurgiskt ingrepp 
upplever preoperativ oro (Caldas, Pais-Ribeiro & Carneiro 2004, s. 911; Davidson, 
Shrivastava, Jamsen, Huang, Czarnecki, Gibson, Stewart & Stargatt 2006, s. 924). 
 
Anestesisjuksköterskan behöver inte bara se till att barnet som ska genomgå anestesi har 
det bra och behandlas väl. Barnets föräldrar som oftast är närvarande preoperativt är 
också i behov av ett bra omhändertagande (Runeson, Proczkowska-Björklund & Idvall 
2010, s. 346).  Anestesisjukvård med vuxna patienter kan vara utmanande för individen 
som utför den (Larsson 2004, s.17), och att arbeta med barn och anestesivård kan vara 
än mer krävande och fyllt av stress. Anledningen är att barn är mer oförutsägbara och 
kräver mer individanpassad vård än vad vuxna gör relaterat till exempel ålder, tidigare 
erfarenheter, mognad och grad av oro (Callery 1991, s.772-781). 
 
Genomgående i studien används orden anestesisjuksköterskor och sjuksköterskor. De står 
för samma innebörd, det vill säga sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi. 
 
 
BAKGRUND 

Perioperativ vård 
Perioperativ vård omfattar tre olika faser som anestesisjuksköterskan arbetar i; pre-, 
intra- och postoperativa fasen. Där ingår alla de samtal, behandlingar och kontroller som 
anestesisjuksköterskan gör (Lindwall & von Post 2005, s. 1). En sjuksköterska som 
arbetar med perioperativ vård vill utveckla vårdandet ihop med sin patient och vill 
patientens bästa (Rudolfsson, von Post & Eriksson 2007, s. 295).  
 
Anestesisjuksköterskor bör sträva efter att göra den perioperativa vården till något 
sammanhängande för de som ska genomgå anestesi och kirurgi. Helst vill 
anestesisjuksköterskan träffa patienten preoperativt på en annan plats än i 
operationssalen för att kunna informera och lyssna på patientens funderingar. En 
anestesisjuksköterska har ofta goda kunskaper i att handskas med olika typer av 
patienter i mer eller mindre krävande situationer för att snabbt bygga upp ett förtroende 
(Lindwall & von Post 2008, s. 22-24). 
 
Sjuksköterskan måste ha beredskap för att möta tecken på lidande hos patienten. Det är 
viktigt att vårdpersonalen har mod att vara med patienten hela vägen under den 
perioperativa fasen och hjälpa patienten förbi alla hinder på vägen. Vårdtagaren måste 
vara trygg i att sjuksköterskan aldrig överger patienten i de stunder där det är svårt 
(Malm 2012, s. 152).  
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För anestesisjuksköterskan innebär den preoperativa fasen tiden innan operationen Den 
omfattar preoperativt samtal och mottagande av patienten i förberedelserummet. Den 
intraoperativa fasen är tiden då patienten ligger på operationsbordet. Slutligen innebär 
den postoperativa fasen tiden då patienten transporteras till en uppvakningsavdelning 
och tiden där (Lindwall & von Post 2008, s. 13). Den preoperativa perioden har i 
föreliggande studie valts att definieras som tiden från att anestesisjuksköterskorna 
träffar barnen fram till anestesiinduktion. 
 

Anestesisjuksköterskans ansvarsområde 
Kravet på svensk hälso- och sjukvård är att den bland annat ska erbjuda en god vård 
med bra kvalité. Vårdgivaren ska kunna tillgodose vårdtagarens behov av trygghet och 
rätt till självbestämmande (SFS 1982:763, 2 a §).  
 
Anestesisjuksköterskan har ett nära samspel med patienten för att identifiera och 
optimera vitala parametrar under den perioperativa fasen. Det krävs noggrann 
övervakning för att kunna garantera patientens säkerhet. Anestesisjuksköterskan sköter 
alla patientens behov som de inte är förmögna att klara själva. Det kan vara allt ifrån att 
minska oro till att övervaka narkosen så att de sover gott och inte har ont (Schreiber & 
Macdonald 2010, s. 555, 558).  
 
Ett vakande över patienten är i ovanstående sammanhang ett uttryck för en trygg och 
säker vård. Där ingår att vårdgivaren tar ansvar för patientens värdighet och skyddar 
patienten mot skada. Sjuksköterskan vakar inte bara över patienten utan också över 
utrustning och omgivningen runt omkring patienten. En viktig aspekt när 
sjukvårdspersonal har vakande anhöriga är att inte se dem som utomstående utan istället 
se dem som en del av familjen till den sjuka. Välkomna anhörigas närvaro och ge dem 
stöttning har en betydelsefull roll för den patienten (Fridh 2012, s. 453-454, 457). Att 
vaka är för anhöriga att vara närvarande, offra något som till exempel sömn, vara 
engagerad, skydda och att inte överge (Fridh & Bergbom 2006, s. 7). 
 
På operationsavdelningar i Sverige är det vanligt att anestesisjuksköterskor sköter 
anestesin under en operation/ingrepp på egen hand med visst stöd av anestesiolog. 
Anestesiologen kan vara med vid induktion och vid avslut samt när problem uppstår. I 
stora delar av Europeiska länder gör anestesiologer det arbete som 
anestesisjuksköterskor gör i Sverige (Larsson 2004, s. 11). I Sverige bör alla länsdels- 
och länssjukhus kunna genomföra elektiv anestesi på barn >1 år med American Society 
of Anesthesiologists (ASA) 1-2. Förutsättningen är att den personal som sköter det 
anestesiologiska omhändertagandet av barn ska vara väl förtrogen med uppgiften och 
inneha den kompetens som behövs. Miljön där anestesi till barn bedrivs bör vara 
anpassad efter detta (Svenska föreningen för barnanestesi och barnintensivvård 
(SFBABI) 2008, s.1-2). 
 
Specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård ska kunna utföra och ansvara för 
generell och lokal anestesi, sedering och analgesi till patienter i alla åldrar samt kunna 
informera patienterna inför dessa moment (Socialstyrelsen 1995, s. 40, 42) 
Anestesisjuksköterskan bör ha förmågan att kunna agera lugnt och utstråla trygghet 
inför patienten och anhöriga så att de känner sig väl omhändertagna. De ska även kunna 
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planera insatser och omvårdnadsbehov för patienter som behöver mer stöd inför ett 
ingrepp. Vidare ska de kunna se patientens unika situation och handla därefter. 
Patienters rätt till självbestämmande och anhörigas rätt till information ska också 
främjas (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 
2008, s. 6-8). 
 
I anestesisjuksköterskans yrkesroll ingår det att vårda barn i olika åldrar. Föräldrar är 
ofta oroliga och har liten kunskap om vad som väntar när deras barn ska genomgå 
kirurgi. Detta ställer större krav på sjuksköterskans förståelse och förmåga att skapa en 
god kontakt. Då barn ska genomgå anestesi kliver de in i en okänd miljö som ofta är 
steril och inte så färgglad. Det är viktigt att som sjuksköterska sätta sig in i barnets 
livsvärld och anpassa kommunikationen till barnets utvecklingsnivå (Shields & Tanner 
2010, s. 23). Barn ser och upplever saker från andra perspektiv än vuxna. Detta kan vara 
utmanande för sjuksköterskan då barnet inte kan kommunicera på samma sätt som 
vuxna, sätta ord på sina känslor och att barn sällan har någon tidigare erfarenhet av 
kirurgi. Den familjefokuserade vården kräver även god kontakt mellan föräldrar och 
sjuksköterska. En förälder som utstrålar trygghet och lugn avspeglas ofta på barnet 
(Shields 2010, s. 13).  
 

Anestesiinduktionen  
Det är vanligt förekommande att barn är oroliga vid induktion i samband med anestesi. 
(Davidson et al. 2006, s. 925; Wollin, Plummer, Owen, Hawkins & Materazzo 2003, s. 
71) Induktion till barn ges i huvudsak på två olika sätt. Antingen sker detta genom att ge 
anestesimedel intravenöst eller att låta barnet få andas i en mask med 
inhalationsläkemedel. I Sverige är det vanligast att ge anestesi till barn intravenöst 
(Ericsson 2007, s. 19; Segerdahl, Warrén-Stomberg, Rawal, Brattwall & Jakobsson 
2008, s. 823). I de fall barnen inte har en venös infart sedan tidigare krävs det dock att 
sjuksköterskan sätter en perifer venkateter (PVK) och speciellt mindre barn accepterar 
inte alltid det. Till de barnen kan istället maskinduktion användas (Ericsson 2007, s. 19). 
Användning av inhalationsläkemedel för att inducera barn har visat sig skapa mindre 
oro jämfört med intravenösa läkemedel. Detta trots att sjuksköterskan använder sig av 
EMLA-kräm (ytanestesi på hud) innan PVK-sättning inför intravenös anestesi. Fördelen 
med intravenösa läkemedel är att tid till sömn förkortas jämfört med gas (Aquilera, 
Patel, Meakin & Masterson 2003, s. 505).  
 

Barns utveckling 
Nedan beskrivs kort barns utvecklingsstadier. Beroende på barns ålder har dem olika 
förutsättningar för att ta in information.  
 

Småbarn (1-3år) 
Kommunikation: Information om proceduren eller eventuell behandling ges till 
föräldrarna. Målet med informationen är att minska föräldrarnas oro eftersom dessa 
känslor kan överföras på barnet. Ett sätt att underlätta undersökningen kan vara att visa 
med hjälp av en docka eftersom även de mindre barnen behöver veta vad som komma 
ska. Genom att berätta vad som ska hända skapas förtroende. Det är viktigt att vara ärlig 
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och berätta att det kan göra ont. Även efter undersökningen behöver barnet stöd och 
trygghet (Edwinson Månsson 2008, s. 57).   
 
Psykomotorisk utveckling: Barn i denna ålder känner igen och pekar på enkla bilder. De 
kan äta med sked och bygga med klossar. De kan säga sju ord eller korta meningar, leka 
med andra barn och dockor samt gå eller springa. De äldre barnen i denna grupp leker 
rollekar och kan göra cirkelrörelse med en krita (Rollof & Flygare 2008, s. 78-80). 
 

Förskolebarn (4-6 år) 
Kommunikation: Barnet behöver se hur undersökningen/behandlingen går till. Bilder 
där andra barn genomgår samma sak kan visas. Barnet får därmed inte känslan att 
undersökningen skulle vara ett straff. Demonstration på dockor om vad som ska hända 
kan användas även här och barnet måste förstå att undersökningen kommer att 
genomföras på barnet senare. De har lättare att utrycka sin oro via någon annan. Barn i 
denna ålder har en uppfattning om hur kroppen ser ut inuti, bilder och skisser kan 
därmed användas. Sjuksköterskan kan prata om begrepp som skada och laga samt att 
barnen får möjlighet att ställa frågor (Edwinson Månsson 2008, s. 57-58).  
   
Psykomotorisk utveckling: Ramsor och rim kan dessa barn komma ihåg. Barnen i denna 
grupp kan rita kvadrat och hus. De följer regler i lek och kan överdriva känslouttryck. 
Förskolebarnen sparkar boll och klär sig själva. Deras frågor är ofta ingående och 
kunskapssökande (Rollof & Flygare 2008, s. 81).  
 

Skolbarn (7-12 år) 
Kommunikation: Barn i denna ålder är nyfikna och entusiastiska. Undervisningsdockan 
är användbar för att visa material och tillvägagångssätt. Informationen ska vara 
individuell och det är lättare att ge information eftersom dessa barn kan uttrycka sina 
känslor och lättare förstår varför undersökningen behöver göras.  Frågor angående 
döden kan uppkomma i denna åldersgrupp och dessa frågor bör tas på allvar (Edwinson 
Månsson 2008, s. 58-59). 
 
Psykomotorisk utveckling: Skolbarnen är intresserade av bokstäver, siffror, använder 
nästan vuxet språk och dramatiserar gärna (Rollof & Flygare 2008, s. 81).    
 

Tonåringar (13-18 år) 
Kommunikation: Informationen till denna grupp bör ske genom diskussion. 
Medicintekniska ord kan användas och kopplas till fotografier. Tonåringen bör veta att 
samtalet är konfidentiellt. Barn har ett behov av att prata om och leka av sig tidigare 
upplevelser. Det kan underlätta att använda humor och uppmuntra till frågor (Edwinson 
Månsson 2008, s. 59).  
 
Psykomotorisk utveckling: Tonåringarna har en mer fastställd personlighet, finner sin 
livsstil och diskuterar framtidsplaner (Rollof & Flygare 2008, s. 81-82).  
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Oro  
Att reagera känslomässigt på en situation kan förklaras som oro. (Leventhal & Scherer, 
1987, s. 24). Oro är en del av mild ångest medan panik eller skräck är en grav form av 
ångest. Beteendet finns hos alla organismer och tyder på rädsla vilket förbereder 
människor och djur för kamp eller flykt (Nationalencyklopedin 2013). Vitala parametrar 
såsom blodtryck och puls påverkas av oro (Vaughn, Wichowski & Bosworth 2007, s. 
589).   
 
Inom vårdvetenskapen och patientens livsvärld är det oundvikligt att nämna människors 
lidande. När människan blir sjuk avspeglas detta som lidande. Lidandet måste 
uppmärksammas och bekräftas av vårdpersonalen (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg 2003, s 32-33). Inför lidandet bär människan på oro, rädsla och 
ångest. Begreppen lidande och ångest är inte synonymt med varandra, dock kan 
människor som lider uppleva ångest (Eriksson 1994, s. 30).  
 
Arman (2012, s. 186-187) ställer sig frågan om det går att använda ord som ångest, 
smärta, sorg, förtvivlan eller oro för att beskriva lidande. Arman menar att det delvis går 
att göra det, men att i många fall anger de orden en orsak till lidandet. Grunden i 
vårdhandlingar är att lindra det lidande patienten upplever och att begreppet används 
som en ledstjärna för ett holistiskt tänkande i vården. Ferrell och Coyle (2008, s. 246) 
beskriver bland annat lidande som smärta eller obehag, förlust av kontroll, hopplöshet, 
ångest, oro, rastlöshet, ensamhet och brist på lugn. Arman (2012, s. 196) menar att 
begreppet lidande kan användas i ett kliniskt sammanhang och då för att belysa 
människors oro, ensamhet och sårbarhet. För att lindra lidandet använder sjuksköterskan 
sig av områden som till exempel bekräftelse, möta patienten, ömhet och medlidande. 
Det naturliga för människan är att lindra lidande jämfört med motsvarigheten att låta bli, 
men för att kunna göra det måste vårdaren se att någon lider. 
 

Barns oro 
Barn uppvisar oro av olika orsaker. Det kan handla om separation från föräldrar, 
ovisshet kring anestesin, själva kirurgin samt resultatet av operationen de ska genomgå 
(Kain, Caldwell-Andrews, Maranets, Mcclain, Gaal, Mayes, Feng & Zhang 2004, s. 
1648). Inläggning via den dagkirurgiska avdelningen och kort operationstid visade på 
mindre oro. Ökad oro kunde ses vid ung ålder och tidigare negativa upplevelser av 
hälso- och sjukvården (Davidson et al., 2006, s. 925). 
 
Operation för barn och omständigheterna runt omkring som anestesi och sjukhusvård 
kan fungera som en stressande livshändelse för barn och deras föräldrar. Patienter med 
mindre grad av oro före operationen återhämtar sig snabbare och uppvisar mindre 
känslomässig och beteendemässiga problem efter utskrivning. Barn med ökad oro har 
ökad risk för negativa psykologiska följder som fortsatt oro, depression, irritation och 
aggressivitet. Barn med ökad oro drabbas även i högre grad av smärta (Fortier, Del 
Rosario, Martin & Kain 2010, s. 392), sämre sårläkning, sämre immunförsvar, ökat 
behov av sedativa läkemedel. Dessa barn med högre grad av oro får även svårare att 
samarbeta med sjukvårdspersonal (Caldas, Pais-Ribeiro & Carnerio  2004, s. 911). 
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Studier har visat att barn som är oroliga preoperativt också upplever mer postoperativa 
sömnproblem (Caldwell-Andrews & Kain, 2006, s. 148), även kräver mer 
smärtstillande, har svårt att få i sig mat samt en ökad oro postoperativt (Kain, Mayes, 
Caldwell-Andrews, Karas & Mcclain 2006, s. 657). Oroliga barn samarbetar även 
mindre vid preoperativa förberedelser och anestesiinduktion vilket leder till att 
anestesipersonal och föräldrar är tvungna att hålla fast barnet emot deras vilja och/eller 
premedicinera med sedativa läkemedel samt distrahera barnet (Homer & Bass 2010, s. 
638-646). På grund av ovanstående är det viktigt att undersöka vad 
anestesisjuksköterskor kan göra för att minska barns oro preoperativt.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Inför operation är det mest förekommande att den patientansvariga sjuksköterskan och 
barnet som ska opereras träffas först på operationsdagen. Den begränsade tiden som 
sjuksköterskan har tillgodo innan operationens start kräver att en god kontakt etableras 
mellan sjuksköterskan och familjen. Detta för att barnet ska få förtroende och uppleva 
trygghet i den nya situationen. Ett tryggt barn medverkar lättare vid procedurer innan 
operationsstart. Med en god kontakt vill sjuksköterskan minska oro hos barn i samband 
med induktion och samtidigt underlätta barnets framtida möten med sjukvården.  
 
För att anestesisjuksköterskan ska lyckas etablera en god kontakt med barnet under det 
korta mötet innan sövning krävs troligtvis speciella tekniker, procedurer eller 
egenskaper hos personalen.  Något anestesisjuksköterskor som dagligen arbetar med 
barn måste lära sig. Vad är det för egenskaper och vad finns det för tekniker som 
påverkar barnets känsla av trygghet? Vad gör och hur tänker anestesisjuksköterskan om 
han eller hon möter ett oroligt barn i förberedelserummet som ska genomgå anestesi?   
 
En minskad oro hos barnet leder till ett bättre samarbete och därmed en mer följsam 
perioperativ process. Det är därför av vikt att ta reda på hur sjuksköterskan använder sin 
kunskap för att skapa en trygg vårdmiljö genom att upptäcka och minska oro hos barn.     
 
Dagens forskning är mestadels inriktad på åtgärder för att minska preoperativ oro inför 
operation. Det finns begränsad forskning om interaktionen mellan 
anestesisjuksköterskor och barn för att minska oro.  
     
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter att möta barn med oro i den 
preoperativa fasen.  

 
 

METOD 
Valet av forskningsmetod måste grundas på vad som ska undersökas. Vissa frågor kan 
bara besvaras med kvalitativ metod. Kvalitativ metod används när ambitionen är att 
förklara och beskriva ett fenomen (Polit & Beck 2008, s. 219-220). Metoden kan 
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användas för att ta reda på människors erfarenheter kring ett fenomen eller där avsikten 
är att förstå och beskriva ett studieområde (Malterud 2009, s. 30, 38). I denna studie 
valdes därför en kvalitativ ansats med intervjuer för att besvara studiens syfte.  
 
Kvalitativa studier och dess författare är i större omfattning medskapare i 
forskningsprocessen jämfört med kvantitativa författare som ställer sig utanför och 
betraktar objektet. (Lundman & Graneheim 2012, s. 188). Den kvalitativa metoden 
utgår i från en närhet till fenomenet och det är en öppen och nära interaktion mellan den 
som undersöker och informanter. Forskaren har då själv en del i insamlingen av data 
(Olsson & Sörensen 2007, s. 14).   
 

Urval  
Polit och Beck (2008, s. 357) menar att antalet intervjuer som behövs utföras kan 
begränsas när det inte längre framkommer någon ny information. Utifrån de 
förutsättningar som fanns vid utförandet av denna studie intervjuades sju 
anestesisjuksköterskor. Urvalet av informanter har skett i likhet med hur Patton (2002, 
s. 230-236) beskriver målmedvetet urval. Han menar att vad som skulle vara en svaghet 
i ett kvantitativt urval blir med målmedvetet urval en styrka i ett kvalitativt urval. 
Styrkan ligger i att välja informanter som har mycket att berätta om det forskaren vill 
studera. Således kan undersökaren förstå ett fenomen på djupet. Informanterna som 
ingick i studien hade varierande bakgrund avseende kön, ålder och antal 
yrkesverksamma år på barnoperation som anestesisjuksköterskor. Studien genomfördes 
på ett svenskt sjukhus som enbart söver och opererar barn (0-16 år). Inklusionskriterier 
var verksamma anestesisjuksköterskor som arbetat minst ett år inom yrket och minst sex 
månader med att ge anestesi till barn.   
 

Datainsamling 
Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till ansvarig 
vårdenhetschef med information om studiens syfte och hur insamling av information 
skulle gå till. I brevet fanns också tydlig information angående vilka som står bakom 
studien och kontaktinformation till författarna samt handledare. Vårdenhetschefen 
godkände genomförandet av studien och skickade vidare informationen till hennes 
sektionschef som skulle informera alla anestesisjuksköterskor och ta upp 
intresseanmälan från dem som önskade ställa upp i studien. 
 
Insamling av data skedde med ostrukturerade djupintervjuer. Polit och Beck (2008, s. 
392-393) menar att ostrukturerade djupintervjuer ska inledas med en öppen fråga som 
svarar på studiens syfte. Följande öppningsfråga användes vid intervjuerna i denna 
studie: ”Kan du berätta om dina erfarenheter att möta oroliga barn preoperativt?” 
Under intervjuernas gång ställdes efterföljande/förtydligande frågor om så behövdes. 
Den typen av frågor kunde vara: ”Kan du berätta mera om det? Vad menar du med 
det?” Polit och Beck (2008, s. 392) skriver att forskaren ska låta informanten berätta sin 
historia utan att avbryta i onödan. Därför fick det uppstå tystnader under intervjuerna, 
vilket kan användas för att komma vidare i intervjun. Intervjupersonen får då tid på sig 
att reflektera över frågeställningen och kan själv välja att bryta tystnaden och då tillföra 
betydelsefull information (Kvale & Brinkmann 2009, s. 151-152). När intervjun 
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uppfattades som att vara i slutskedet ställdes frågan: ”Är det något annat som vi inte 
har pratat om som du tycker är viktigt att ta upp?” 
 
Intervjuerna pågick mellan 52-66 minuter beroende på hur mycket informanterna hade 
att säga. En inledande pilotintervju genomfördes för att testa öppningsfrågan samt 
följdfrågor. Samtliga intervjuer utfördes av en av författarna närvarande. Intervjuerna 
utfördes på informanternas arbetsplats i ett rum som var avskilt ifrån övrig verksamhet 
och där dialogen kunde ske ostört. Allt som sades spelades in elektroniskt.  
 
Intervjuerna inleddes med en så kallad orientering vilket innebar att författarna 
berättade vad studiens syfte var och informanterna fick möjlighet att ställa eventuella 
frågor vilket stöds av forskning (Kvale & Brinkmann 2009, s. 144) samt att 
intervjudeltagarna informerades om etiska aspekter kring deltagandet i studien.  
 

Dataanalys 
De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet av författarna själva vilket hade 
flera fördelar. Dels att den som genomförde intervjuerna mindes saker från samtalen 
som kan haft betydelse för förståelsen och dels att författaren fick en detaljerad inblick i 
materialet i ett tidigt stadium (Malterud 2009, s. 80). Intervjuerna analyserades enligt 
den innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004, s. 105-112). 
Analysarbetet går då ut på att bryta ner innehållet i delar för att sedan bilda en ny helhet. 
Efter transkription lästes texten flera gånger för att få en helhetsuppfattning. Därefter 
plockades textstycken ut som svarade på syftet, så kallade meningsenheter. Den 
överflödiga texten i de utvalda meningsenheterna togs bort och på så sätt kondenserades 
texten. Därefter kodades den kondenserade texten. Kodens innebörd var att få fram det 
centrala i budskapet.  Koderna sorterades sedan in i kategorier och subkategorier (se 
tabell 1). Under analysarbetet växte ett övergripande tema fram. Intervjuerna 
analyserades manifest, det vill säga det som är skrivet eller är textnära. I en sådan analys 
finns lite utrymme för egna tolkningar (Lundman & Graneheim 2012, s. 189). 
Analysprocessen genomfördes av båda författarna till studien och löpande diskussioner 
hölls tills samstämmighet uppnåddes.  
 
TABELL 1: Exempel på analys. 
Meningsenheter 
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Har du föräldrar som är 
oroliga då har du barn 
som är otroligt ledsna 
och rädda också. 
 

Är föräldrar 
oroliga har du 
också barn som är 
ledsna och rädda. 

Överföring av 
oro 

Överföring Föräldrar 

Och sedan ska man 
aldrig, aldrig säga att det 
inte känns något. Det 
kan vara så att det är helt 
smärtfritt, men det kan 
också kännas lite. Då 
blir det en bonus om det 
inte känns någonting 
alls. 

Man ska aldrig 
säga att det inte 
känns något. 

Vara ärlig. Ärlighet och 
förtroende 

Anestesi- 
sjuksköterskans 
föreställningar 
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Etiska överväganden 
Lagen om etikprövning av forskning (SFS 2003:460) som avser människor, förklarar att 
en etisk prövning inte behöver ske vid högskoleutbildning på avancerad nivå. Därför har 
ingen sådan prövning skett i denna studie. De etiska ställningstagandena analyserades 
och är i linje med de principer som framgår i Helsingforsdeklarationen (World Medical 
Association 2008, s. 2). Innan intervjuerna startades kontaktades vårdenhetschefen med 
skriftlig information och gav ett muntligt godkännande, att intervjuerna kunde 
genomföras på avdelningen. Deltagarna i studien fick muntlig information av författarna 
innan intervjuerna, där utrymme för frågor gavs. Skriftlig information gavs till 
deltagarna som de kunde läsa innan intervjuerna. Informationen bestod av studiens 
syfte, frivilligt deltagande, sekretess och möjligheten för deltagarna att avbryta sitt 
deltagande när som helst och utan att ange orsak. Muntligt medgivande mottogs från 
deltagarna och vårdenhetschefen. Personliga data som hade kunnat härledas till en viss 
person uteslöts vid transkribering. De meningsbyggnader som därefter togs ut och 
presenterades i resultatet kunde därmed inte härledas till någon specifik person. 
Ställning togs även till Helsingforsdeklarationen som lägger vikt på integritet, samtycke 
och information och behandlar omvårdnadsforskning (Medicinska forskningsrådet 
2003, s. 12).  
 
 
RESULTAT 
De sju informanternas ålder varierade från 37 år till 58 år varav två stycken var manliga 
och fem var kvinnliga. Erfarenhet inom barnanestesi varierade från åtta månader till 
tjugo år. 
 
Resultatet presenteras i tema, kategorier och subkategorier som framkom under 
analysen (se tabell 2). 
 
TABELL 2: Organisation av tema, kategorier och subkategorier. 
Tema 
 

  Existens   

Kategori Den medicinska 
omvårdnaden 

Anestesi-
sjuksköterskans 
föreställningar 
 

Vård-
miljön 

Föräldrar Anestesi-
sjuksköterskans 
omvårdnad 

Sub-
kategori 

Premedicinering 
 
Anestesi-
metoder  
 
Att sätta PVK 
 
Akuta 
situationer 
 

Anestesisjuk-
sköterskans 
livsvärld 
 
Ärlighet och 
förtroende 
 
Individualiserad 
vård  
 
Öppenhet 

Rummet 
 
Korta 
möten 
 

Överföring 
 
Samspel 
 
Trygghet 
 

Fysisk begränsning 
 
Vända situationen 
 
Ge barnet tid 
 
Strategier 
 
Skapa relation 
genom 
kommunikation 
 
Kontinuitet  
 
Förbereda barnet 
inför anestesi 
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Existens 
Existens bildar ett övergripande tema över kategorierna. I temat framkommer det att 
barnet har frågor och tankar om risken att vakna under pågående operation och rädsla 
för att dö. Där ingår även anestesisjuksköterskans känslor av ångest och oro.  Oro 
genomsyrar alla kategorier och är kärnan i resultatet.  
 
Sjuksköterskan berättar om att barnet har en naturlig oro. Med det menar dem att det är 
normalt att vara nervös före operation. Sjuksköterskan uttrycker att det är konstigt om 
barnet inte är det minsta nervös eftersom det är ett ingrepp i deras kropp och att de ska 
genomgå anestesi. Vissa barn har däremot svårt att visa att dem är oroliga medans andra 
kan uttrycka det i tal.  
 
Barnet kan visa sin oro på många olika sätt och det skiljer sig åt mellan åldersgrupper. 
Större barn kan prata med sjukvårdspersonalen om att de är rädda. Mindre barn kan 
skrika och gråta eller göra oväntade saker som följande citat visar: 
 

”Det värsta som jag har varit med om, var en liten kille som var 
5 år som ställde sig i ett hörn och ropade; hjälp polis, ropade 
han.” 
 

Barn kan vara rädda utan att de alltid kan uttrycka det eller sätta ord på det. Det 
framkommer i intervjuerna att det finns barn som börjar gråta så fort sjuksköterskan 
öppnar dörren och barnet ser dem. Speciellt mindre barn vågar visa sin oro till skillnad 
från vuxna.  
 
Sjuksköterskan bör skilja på procedursmärta som till exempel stickrädsla och den 
allmänna rädslan för situationen. Uttrycken för rädsla och oro kan då se lika ut men 
bottnar i olika saker. Det är därmed svårt att ta förgivet att ett barn slutar vara ledsen 
efter att till exempel en PVK är satt.  
 
Ett barn som tidigare har blivit informerad om en kommande operation behöver inte 
uppvisa tecken på oro på vårdavdelningen. Däremot när barnet kommer till 
operationsavdelningen och det blir tydligt för dem att det är dags att sova, blir dem 
rädda och oroliga. Inte förrän då blir operationen och den skrämmande situationen så 
påtaglig och verklig. 
 
Det finns många orsaker till att barn blir oroliga. Sjuksköterskan tycker att barn i 
tonåren ofta kan vara oroliga inför att tappa kontrollen. Vanliga frågor från tonåringar 
är: Kommer jag att vakna under operationen? Kommer jag att vakna efteråt? Kommer 
jag ha ont? Tjejer i tonåren som behöver ha central venkateter (CVK) kan vara oroliga 
för att den ska synas när dem har lite urringad tröja eller om de ska ligga nakna på 
operationsbordet. En del kan vara rädda för något de har hört från en kompis som har 
opererat sig och som är felaktig information, till exempel att illamående alltid är en följd 
av en operation. Stickrädsla och att skiljas från föräldrar nämns som en mycket vanlig 
orsak till oroliga barn.  
 
Barn är rädda för det okända. Många gånger är det första gången de ska genomgå 
anestesi och det är en ny situation vilket är svårt att hantera. Därför kan barn med 
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tidigare sjukvårdserfarenhet, som till exempel onkologibarn med stor erfarenhet av 
sövning, vara de lugnaste patienterna.  
 

”Min erfarenhet om man ska generalisera är att de barn som 
har minst sjukvårdserfarenhet är de som är mest oroliga.” 
 

De berättar om fall där det också har blivit motsatt effekt, det vill säga barn som har 
blivit sövda flera gånger och som blivit mer rädda inför varje sövning. Det har då ofta 
att göra med tidigare negativa erfarenheter som följer med barnet till nästa sövning.  
 

Den medicinska omvårdnaden  
Anestesisjuksköterskan använder sina kunskaper i medicinsk omvårdnad för att bemöta 
barnet. Där ingår konkreta handlingar som måste behärskas för att kunna utföra vården 
på önskvärt sätt. Kategorin omfattar det som bland annat ingår i anestesisjuksköterskans 
specialistkunskaper.  
 

Premedicinering  
Premedicinering avser här läkemedel som ges i syfte att lugna barnet preoperativt 
alternativt lindra lokal smärta med EMLA-kräm. Premedicinering används i liten 
utsträckning på barnet. Främsta anledningen till att inte ge premedicinering är enligt 
anestesisjuksköterskan att barnet inte kommer ihåg vad som händer, de får amnesi. 
 

”Jag tror det är ganska skönt att inte behöva vara 
premedicinerad utan att komma ihåg att det inte var så farligt.” 
 

Det framkommer att det är bättre att barnet är fullt vaket och minns att procedurerna 
innan sövning förhoppningsvis inte var så farliga och skrämmande. Det är bra om 
barnet är med och får titta och är medvetna om vad som händer. De barnen är också 
lättare att prata med jämfört med ett barn som har fått lugnande läkemedel.  
 
Det lugnande läkemedel som främst används till barn är Midazolam, men även 
Catapressan används. Nackdelar med Midazolam är att vissa barn får motsatt effekt av 
läkemedlet, istället för att bli lugna blir de uppspelta. Anslagstiden för Midazolam är 
kort jämfört med Catapressan som tar längre tid. Det ställer därför krav på planering om 
sådana typer av läkemedel används. För att lugna barn som redan har en venös infart 
och för att minska den sveda som kan uppstå vid injektion av Propofol injicerar 
sjuksköterskorna dessförinnan en liten dos Fentanyl eller Rapifen. 
 
Sjuksköterskan pratar om att eftersträva att barnet inte är premedicinerat men att det 
måste anpassas utifrån individen. Vissa barn mår bra av lugnande läkemedel och ibland 
är det den enda möjligheten för att kunna genomföra en sövning. Vissa barn som skulle 
behöva premedicinering får inte alltid det.  
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Anestesimetoder 
Problem att ge anestesi till oroliga barn uppstår oftast i de situationer då de inte har 
någon PVK sedan tidigare och sjuksköterskan blir tvungen att sätta en på 
operationsavdelningen. Intravenös induktion är den metoden som föredras eftersom den 
anses säkrare jämfört med maskinduktion. Vägrar ett barn att bli stucken för att få en 
PVK induceras barnet med mask och lämplig inhalationsgas.  
 

”Ska vi söva och operera ett barn som vägrar bli stucken till 
exempel då tar vi många gånger masknarkos i första läget om 
man ser att det ser svårt ut.” 
 

Vid anestesi på mask får sjuksköterskan vara bestämd när masken trycks mot barnets 
ansikte. Föräldrarna kan tycka att det är obehagligt att titta på när barnet kämpar mot 
masken och därför är det viktigt att de är välinformerade. Om barnet är van vid 
inhalationer i hemmet, till exempel barn med astma, är det mer troligt att de accepterar 
masken.  Det är därför viktigt att sådan information om barnet framkommer för att göra 
tiden på operation så lindring som möjligt.  
 
Ett alternativ till intravenös- och maskinduktion är att ge barnet sömnmedel rektalt, till 
exempel Pentothal. Då sover barnet efter 15 – 20 minuter och därefter kan en PVK 
sättas utan att de protesterar. På vakna barn induceras narkosen när barnet sitter i 
famnen på föräldrarna eller ligger på britsen och håller föräldrarnas hand. Ibland 
kommer barnet sovande till operationsavdelning i sängen eller barnvagn. Det råder 
delade meningar om huruvida sjuksköterskan bör ge anestesi till sovande barn eller om 
barnet bör väckas och därefter påbörja anestesin. En del av sjuksköterskorna menar att 
barnvagnen är barnets trygga plats och frizon och därför bör barnet inte sitta där när vid 
anestesi. En annan del av sjuksköterskorna anser att det är onödigt att väcka någon som 
sover för att tala om att anestesin ska starta.  
 

Att sätta PVK 
Sätta en PVK kan vara en utmaning både för barnet och för anestesisjuksköterskan. Det 
kan ta lång tid för sjuksköterskan att närma sig ett barn och sätta en PVK. Barnet kan 
uppleva oro för själva sticket och sjuksköterskan kan uppleva det svårt att få in en PVK 
hos ett svårstucket barn. EMLA används nästan alltid men ändå kan sticket i huden vara 
oerhört påfrestande för barnet. 
 

Akuta situationer 
I akuta situationer ändras de förhållningssätt som i normala fall verkar gälla och det kan 
innebära att vara tvungen att göra en procedur snabbt, till exempel sätta PVK. Det kan 
då finnas behov att göra saker emot barnets vilja och i de fallen är det försvarbart att 
göra så. Sjuksköterskan får dock vara uppmärksam på reaktioner både hos föräldrarna 
och hos barnet som kan komma efteråt och i så fall hantera det i efterhand. 
 



 13 

Anestesisjuksköterskans föreställningar 
Anestesisjuksköterskan har tankar och funderingar kring sitt arbete, känslor, livsvärld 
men även om barnets upplevelser i den preoperativa vården. Kategorin handlar om 
psykologiska aspekter när det gäller hur bemötandet sker för att barnet ska få en känsla 
av förtroende.  
 

Anestesisjuksköterskans livsvärld 
Anestesisjuksköterskans livsvärld förklaras som att det är en stor utmaning att möta 
barn med oro men när de väl lyckas känns det som en seger och att det finns en glädje i 
att lyckas. Mötet med oroliga barn kan uppfattas både som nervöst men även roligt. Det 
kan även vara krävande med oroliga barn men det går oftast bra. Trygga föräldrar som 
stöd gör dock stor skillnad. Anestesisjuksköterskan beskriver att det finns mycket att 
utveckla inom området att möta oroliga barn preoperativt. Det är mycket annat inom 
vården som förändrats men lite har hänt inom detta fält.  
 

”Mycket annat är utvecklat när det gäller mediciner och teknik, 
men inom det här fältet har inget förändrats på många år.” 

 
Det kan vara komplicerat att genomföra en sövning. Det är inte bara för patienten att 
komma till operation, få en PVK och somna. Anestesisjuksköterskan kan inte trolla bort 
en rädsla, men kan försöka att dämpa den. Sjuksköterskan visar på en ambition att 
förbättra situationen. De inser dock att sjukdomsförloppet kan vara svårt att påverka 
med bra bemötande. Det finns en vilja att skapa bra erfarenheter för barnet så de inte är 
skrämda inför en eventuell senare sövning. Det går inte att ta bort all oro hos barnet. 
Anestesisjuksköterskan kan däremot göra så att barnet inte oroar sig för onödiga saker. 
Möta barn med oro tar mycket energi av anestesisjuksköterskan och tonåringar som 
vägrar är svåra att möta. Den osäkerhet sjuksköterskan hade i början av karriären 
minskar efter hand. Med ökad erfarenhet bygger de upp ett lager med reservplaner. 
Anestesisjuksköterskan beskriver erfarenhet som en fingertoppkänsla och intuition.   
 

Ärlighet och förtroende 
Anestesisjuksköterskan berättar att ärlighet är viktigt och om betydelsen att vara ärlig 
mot barnet. Det innebär att förklara vad som kommer att hända och vilka handlingar 
som genomförs. Sjuksköterskan beskriver även föräldrarnas brist på ärlighet där de får 
barnet att tro att de ska till Liseberg eller att prata engelska för att barnet inte ska förstå.  
 

”Jag vill vara ärlig, att säga något som man inte kan stå för är 
inte bra.” 

 
För att inte förlora barnets förtroende bör sjuksköterskan inte ljuga. Framtida möten 
försvåras om mötet inte präglas av ärlighet. I de fall sjuksköterskan säger att sticket inte 
kommer göra ont med EMLA och det gör det ändå, finns en risk att barnets förtroende 
går förlorat. Anestesisjuksköterskan bemöter barns rädsla genom att svara ärligt på 
frågor. Det handlar mycket om att upprätthålla förtroendet och att barnet ser att det blir 
som sjuksköterskan sagt.  



 14 

Individualiserad vård. 
Anestesisjuksköterskan sätter sig in i barnets livsvärld och i denna livsvärld finns 
barnets många tankar och funderingar om att genomgå en stor operation. Det kommer 
även många andra frågor och funderingar som måste besvaras innan processen kan gå 
vidare. I mötet med oroliga barn tar sjuksköterskan hjälp av barnets tidigare erfarenhet.  
 

”Du har varit med om det här många gånger. Du får berätta 
hur det har varit tidigare gånger.” 
 

Barn som tidigare genomgått en operation vet vad som kommer att hända. Sjuka barn är 
lättare att hantera än ”friska”. Sjuka barn till exempel onkologibarn är väldigt 
välinformerade och inte så rädda och oroliga. Resultatet visar även på barns insikt om 
deras egen sårbarhet.     
 
Det är viktigt att lyssna på barnet och deras vilja. Det kan handla om på vilken plats 
induktionen sker eller hur den går till. En del större barn kanske vill komma in på salen 
för att somna. Barnet kan erbjudas ansvar och valmöjligheter om narkosens induktion, 
om de är så stora att de klarar av det. Det finns en vilja hos anestesisjuksköterskan att 
göra det bästa för barnet och presentera valalternativ och låta barnet själva välja det som 
fungerar bäst. Det föreligger dock en svårighet med att ge för många valalternativ, 
eftersom barn bör vara ganska stora för att välja mellan två alternativ. Det enda 
valalternativet barnet skulle vilja välja är att gå hem. Anestesisjuksköterskan sätter 
barnet i fokus och lyssnar in de historier som barnet har med sig. Sätt barnet i fokus 
visas genom att hälsa på barnet först och att prata till barnet. Föräldrarna är där mer som 
stöttning. Sjuksköterskan ser individen då även stora barn kan ha behov av gosedjur 
eller vill frigöra sig från sina föräldrar. Det finns ingen mall att gå efter utan det gäller 
att improviserar och använda sin egen fantasi, erfarenhet och att känna av situationen. 
 

Öppenhet 
Anestesisjuksköterskan öppnar upp för samtal om oro. Det är inte konstigt att vara 
orolig, utan det är bättre att prata om det och bekräfta oro hos barn. Det är bra att barnet 
ser och förstår vad som händer. 
 

”En del föräldrar försöker hålla för ögonen. Då brukar jag 
säga; nej, låt honom titta om han vill, du får gärna titta.” 
 

Det är inte ovanligt att barnen är oroliga. Sjuksköterskan visar att det är modigt att visa 
sin oro och ängslan samt att det är viktigt att våga ta upp och synliggöra oro. Det är okej 
att vara rädd och gråta. 
  

Vårdmiljön 
Innehållet i kategorin uppkom på grund av att barnets upplevelse på 
operationsavdelningen påverkas av lokalernas utformning, hur personalen placerar sig i 
rummet och det korta mötet. 
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Rummet 
Det är viktigt att försöka skapa en trygg miljö för barnet. Det görs bland annat genom 
att begränsa antalet personer runt barnet. Det räcker att en person har direktkontakt med 
barnet och sköter det mesta av samtalet för att minska oro. Barnet bör inte sitta 
ensamma utan i knät eller i famnen på sina föräldrar och ljudmiljön ska vara tyst och 
lugn. Barn kan känna oro och bli rädda av att möta sjukvårdspersonal i gröna 
operationskläder. Anestesisjuksköterskans mössa kan uppfattas skrämmande och kan i 
så fall tas av.  
 
Personalens placering i rummet är också viktigt för att minska barns oro. Barnet tycker 
om när sjukvårdspersonalen sätter sig i samma nivå eller lägre. Det kan göras genom att 
sätta sig på en pall eller på knäna.  
 

”… stå inte över barnet, sätt dig ner i samma höjd. Sitter barnet 
i mammas knä i en fåtölj sätt dig på golvet eller på en låg stol.” 
 

En del barn blir oroliga när sjukvårdspersonalen kommer för nära och då kan försök 
göras för att minska oron. Ett sätt är att koppla på en förlängning på den venösa infarten 
och på så sätt komma en bit bort ifrån barnet när läkemedel ges.  
 
Anestesisjuksköterskan ger vanligtvis barnet ytlig anestesi i förberedelserummet och tar 
sedan med sig de in till operationssalen där sövningen fortsätter. Förberedelserummet är 
ett rum som ligger i direkt anslutning till operationssalen men har målade väggar och 
mindre störande ljud jämfört med operationssalen. Sammantaget blir det mindre 
dramatiskt för barnet om anestesiinduktionen sker i förberedelserummet än i 
operationssalen. Fördelen i förberedelserummet är också att barnets anhöriga i större 
utsträckning kan närvara. Det normala är att båda föräldrarna är med barnet innan 
sövning. Ska barnet induceras direkt på operationssalen får bara en förälder följa med in 
på grund av renlighetskrav. 
 
Vanligtvis somnar barnet med så lite övervakningsutrustning som möjligt. När det 
gäller barn är det mest intressant att övervaka syresättningen med en liten klämma på 
fingret. Sjuksköterskan menar att det är onödigt att koppla upp blodtryck och EKG 
innan barnet har somnat eftersom det kan göra barnet oroligt. Det finns dock barn som 
tycker det är spännande med sladdar och teknisk utrustning och i så fall bör detta 
utnyttjas.  
 

Korta möten 
Den tid som sjuksköterskan har möjlighet att skapa kontakt med barnet och utföra 
procedurer innan sövning är kort. Tiden är en viktig del av sjuksköterskans arbetsmiljö. 
Det framkom i studien att sjuksköterskan träffar barnet i ungefär 11 minuter från det att 
barnet togs emot tills att de sövdes. Sjuksköterskan uttryckte att det är stressiga möten. 
Allt är tidspressat och det finns inget utrymme för förseningar i schemat eftersom 
operationsschemat är så komprimerat. 
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”Om man har ett barn som är oroligt så kanske det tar en 
halvtimme, då blir allt förskjutet. Det finns egentligen inte 
inräknat i operationstiden. Det är för att det ska gå snabbt. ” 
 

I vissa fall vill sjuksköterskan att mötena ska hållas korta. De vill då inte dra ut på 
situationen utan snabbt komma framåt i processen och få barnen sövda. Det upplevs 
som att vissa barn hinner bli mer oroliga om den preoperativa fasen tar lång tid. Det 
viktiga är att mötet med varje barn individualiseras vad gäller tidsbehovet. Vissa barn 
behöver längre tid på sig och andra mindre.  
 

Föräldrar 
Kategorin handlar om hur föräldrarna påverkar vårdmötet. På barnoperation möter 
anestesisjuksköterskan inte bara barnet utan också deras familjer. Föräldrar påverkar i 
hög grad barns inställning till vården. 
 

Överföring 
En återkommande faktor som spelar stor roll på barnets oro är deras föräldrar. 
Anestesisjuksköterskan berättar återkommande i intervjuerna att föräldrarna har en stor 
inverkan på barnet. Föräldrarnas känslor och sinnesstämning överförs till barnet. 
Oroliga föräldrar verkar i många fall ge oroliga barn och trygga föräldrar ger trygga 
barn. 
 

”Har du föräldrar som är oroliga då har du barn som är 
otroligt ledsna och rädda också.” 

 
Sjuksköterskan tycker att trygga föräldrar har en lugnande inverkan på sina barn och 
spelar därför en viktig roll preoperativt samt är en hjälp för anestesisjuksköterskan. 
Upplevs en av föräldrarna som lugn och en som orolig tycker sjuksköterskan att det är 
en fördel om den lugna är hos barnet och den andra väntar utanför i samband med 
sövning. 
 

Samspel 
Sjuksköterskorna är eniga om att kommunikationen med föräldrarna är viktig. Alla barn 
är olika individer och föräldrarna är de personer som känner sina barn bäst. Det är 
därför viktigt att ta vara på den kunskapen och få information om barnet. En del barn 
saknar förmåga att kunna kommunicera som vid olika handikapp. 
Anestesisjuksköterskan uppgav då att de tar hjälp av föräldrarna och litar på att dem vet 
vad barnet vill och vad som är bäst för barnet. När sjuksköterskan träffar barnet innan 
sövning måste dem få med sig föräldrarna så att dem accepterar det som är planerat.  
Om föräldrarna inte är med på planen så märker barnet det och det försvårar situationen 
avsevärt. Det motsägs dock av andra sjuksköterskor som tycker det är jobbigt när båda 
föräldrarna är på sjuksköterskans ”sida” och barnet då hamnar i underläge, det blir en 
tre mot en situation.  
 



 17 

Det framkommer att sjuksköterskan tycker det vore bra om föräldrarna fick information 
preoperativt om vad som kommer att hända på operationsavdelningen och vad som 
förväntas av dem från sjukvårdspersonalens sida.  
 

”Men det kanske hade underlättat om föräldrarna var med och 
hade fått mer information och vet vad som ska hända och vad 
som förväntas av de i en sådan här situation och att de inte bara 
kommer upp och nu ska barnet sövas och så vet dem inte vad 
som händer. ” 
 

Föräldrar till barn som är sjuka, till exempel onkologibarn, verkar vara mindre oroliga 
än de till barn som är friska och till exempel opereras för en liten fraktur. 
Sjuksköterskan berättar att erfarenhet av sjukvård och operationer förbereder 
föräldrarna på vad som väntar.  
 

Trygghet 
Det är viktigt för barnet att känna trygghet. Sjuksköterskan säger att barnet gärna får bli 
arga på dem eftersom då finns föräldrarna fortfarande finns kvar som en trygg punkt. 
Det är bättre att sjuksköterskan är den elaka och föräldrarna är de goda.  Det försöker 
anestesipersonalen utnyttja genom att ta det övergripande ansvaret över barnet så att 
föräldrarna slipper. Det gör att när barnet vaknar så är föräldrarna fortfarande 
tryggheten.  
 

”Oftast tar vi i personalen rollen som övergripande över barnet 
så att föräldrarna blir fria, så inte föräldrarna blir skurkarna 
om man säger så. Så när barnet vaknar kan det se att 
föräldrarna är trygghet och att det är vi som är bad guys.” 

 
Innan sövning försöker anestesisjuksköterskan skapa en trygghet i rummet genom att 
skapa kontakt med barnet. Det görs inte enbart för barnets skull utan också för att 
föräldrarna ser att sjuksköterskan och barnet har skapat en kontakt vilket 
förhoppningsvis medför att föräldrarna slappnar av mer.  
 

Anestesisjuksköterskans omvårdnad 
Under denna kategori samlas sådant som sjuksköterskan gör. Det är ofta konkreta 
handlingar eller tankar. Där ingår bland annat fysiska handlingar och hur 
kommunikationen går till.  
 

Fysisk begränsning 
Anestesisjuksköterskan upplever det som ett övergrepp att ge maskinduktion till någon 
som inte vill. Det är lätt att gå emot mindre barns vilja genom fasthållning. Stora barn 
går inte att hålla fast på grund av deras fysiska styrka. Det kan kännas smidigt och 
underlätta att hålla fast armen för att få in en PVK snabbare än om barnet rycker undan 
armen.  Sjuksköterskan anser att det finns en etisk och moralisk aspekt med att hålla fast 
barn. Mindre barn håller oftast inte armen stilla vilket gör att någon måste hålla fast den 
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för att sätta PVK. Anestesisjuksköterskorna med stor erfarenhet tycker mindre om att ge 
anestesi till ett barn mot deras vilja. Att gå emot barnets vilja känns jobbigt. 
 

”Att tvinga sig på ett barn med PVK sättning eller 
maskinduktion känns jättehemskt för oss och det är inget vi vill 
göra.” 

 

Vända situationen 
Sjuksköterskan kan avbryta en sövning i samråd med läkare och föräldrar för att 
undvika övergrepp på barnet. Då får barnet lugna ner sig på avdelningen och en ny plan 
görs. Antingen sövs barnet senare samma dag eller flyttas operationen fram till en annan 
dag. Det är ovanligt att en operation avbryts på grund av att barnet inte vill men ibland 
går det inte att fortsätta sövningen.  
 
Gränsdragning kan vara att inte försöka sätta PVK för många gånger eller att skicka ner 
alltför oroliga barn tillbaka till avdelningen för premedicinering. Barn som hotar med 
våld accepteras inte av sjuksköterskan.  
 
I vissa situationer upplever anestesisjuksköterskan att det inte är någon idé att älta saker 
fram och tillbaka utan istället påbörja anestesin. För att vända situationen tar 
anestesisjuksköterskan kommandot. Ta kommando förklaras som att föra processen 
framåt, inte låta situationen gå överstyr, ge föräldrar instruktioner och att avbryta 
föräldrars berättelser som inte gynnar barnet. Sjuksköterskan tar tag i situationen vänligt 
men bestämt och drar inte ut på det i onödan. Om det har varit svårt att sätta PVK vid 
tidigare tillfällen så kan en dålig situation ändras genom att lyckas på första försöket. 
Kollegor som kommer in i rummet kan förändra dynamiken. Den personen kan tänka i 
andra banor och bryta ett negativt mönster. 
 

”Ibland kan det vara lättare att komma in som tredje person. Att 
det bara händer någonting att dynamiken förändras på något 
sätt. Det blir fokus på något annat och bryter ett mönster.” 

 

Ge barnet tid 
Sticka barn tar tid och resurser vilket inte alltid finns tillgängligt på grund av att det 
finns ett operationsprogram som ska följas. Anestesisjuksköterskan ger barnet tid som 
en investering för framtiden. Mötet med barnet kan ta längre tid och den tiden är 
sjuksköterskan beredd att ta.  
 

”Jag bryr mig inte att det tar 40 minuter att sätta en PVK, om 
jag anser att det måste göra det.” 

 
Barnet ska känna att anestesisjuksköterskan har tid för just dem. Sjuksköterskan 
försöker skapa sig tid och inte stressa när de pratar med barnet. Familjen bör ges tid att 
prata med sjuksköterskan innan operationen.        
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Strategier  
Det finns metoder som anestesisjuksköterskan använder sig av i mötet av oroliga barn. 
Det är att hitta strategier ihop med barnet, göra situationen optimal och till en så bra 
upplevelse som möjligt. Det finns således ingen allmän väg att välja för alla barn. 
Anpassning kan ske utifrån ålder, typ av sjukdom och när det är läge att skoja och busa. 
Det kan räcka med enkla medel för att möta barn med oro.  
 

”En jätterädd pojke gallskrek, då blåste avdelningspersonalen 
bubblor så han blev distraherad och han brydde sig inte om vad 
jag gjorde.” 

 
För att minska oro samt att ha möjlighet att genomföra vissa procedurer kan barnet 
behöva avleds och det kan ske på olika sätt. Vanliga metoder är; leka, titta på Tv, spela 
Tv-spel, berätta sagor, använda leksaker, böcker, sjunga och prata om något dem tycker 
är kul. Barnet avleds vanligtvis av en person samtidigt som en annan genomför en 
procedur. 
  
En annan strategi är att använda sig av positiv förstärkning. Det innebär att stärka barns 
självförtroende genom positiv återkoppling när de klarat av någonting. Det kan komma 
från både föräldrar och anestesisjuksköterskan.  
 
Övriga strategier som används kan vara att ge belöning till barnet. Det kan vara att ge en 
liten present efter barnet genomfört det dem varit rädda för. Anestesisjuksköterskan och 
anestesiläkaren pratar ihop sig som ett lag för att ha en plan över situationen.  
 
Sjuksköterskan förklarar för barnet vad som ska hända och hur procedurer går till i syfte 
att minska oro. För att avdramatisera och visa på att en procedur inte är så farlig 
jämföras det med något konkret exempel och visar för barnet att EMLA haft effekt. Det 
kan göras genom att nypa dem lätt i skinnet där det är bedövat samt där det inte bedövat 
så att dem får känna skillnaden.   
 

Skapa relation genom kommunikation 
En stor del av sjuksköterskans arbetstid går åt till att möta oroliga barn. 
Anestesisjuksköterskan skapar kontakt genom lugnande ord, vårdar mötet inför nästa 
gång och fångar ett intresse hos barnet.  
 

”Prata med barnen och hitta någon gemensam beröringspunkt 
som är roligt och intressant.” 

 
Under den preoperativa fasen görs försök att göra upplevelsen så bra som möjlig för 
barnet. I mötet med barn och föräldrar måste det finnas ett lugn hos den som vårdar. 
Barns nyfikenhet kan användas för att komma dem närmare. Genom att tänka på hur 
sjuksköterskan placerar sig, tittar barnet i ögonen, tar i hand, hittar en gemensam 
nämnare att prata om, närma sig successivt och att endast en person kommunicerar med 
barnet skapas en relation. Samtalet fokuserar på det friska och trygga, som att prata om 
hästar och Tv-spel beroende på intresse.  
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Kommunikationssvårigheter kan leda till sämre kontakt med barnet. Det kan vara 
kognitiva störningar, svårigheter med språket och att inte veta vilken information barnet 
fått innan sövning. Tolk kan behövas vid språksvårigheter.  Brist på kommunikation kan 
upplevas mellan operationsavdelningen och vårdavdelningen.   
         

Kontinuitet 
Det kan vara bra för anestesisjuksköterskan och barnet att träffas innan operationen. Det 
är då befriande för barnet att inte behöva berätta samma sak igen eftersom 
sjuksköterskan då känner till barnets sjukdomshistoria. 
 

”Jag tror att det är väldigt skönt och befriade att inte hela tiden 
berätta samma sak.” 

 
Om det har gått bra vid tidigare tillfällen beror det antingen på att personkemin stämmer 
mellan sjuksköterskan och barnet eller att det är tryggt att träffa samma person. 
Anestesisjuksköterskan upplever dock att det kan vara svårt att få till kontinuitet med 
barnet på grund av praktiska skäl.   
 

Förbereda barnet inför anestesi 
Anestesisjuksköterskan räknar med att möta oroliga barn i sitt arbete. Det finns en vilja 
att i större utsträckning kunna erbjuda studiebesök för barn och föräldrar på 
operationsavdelningen där de får titta och känna på material. Genom att visa sig på 
vårdavdelningar hoppas anestesisjuksköterskan att det framtida mötet på operation ska 
underlättas eftersom barnet då får ett ansikte att känna igen. Barnet kan också få komma 
upp och titta på operationsavdelningen med personal från vårdavdelningen, men det är 
ovanligt.  En önskan från sjuksköterskan vore att den som ska utföra anestesin också 
träffar barnet dagen innan operation. En preoperativ mottagning där 
anestesisjuksköterskan möter barnet finns det dock inte resurser till.  
 

”Preoperativa besök och samtal hade varit värdefullt men det 
går inte i vår organisation eller lokaler.” 

 
Informanterna berättar att det finns stickskola dit stickrädda barn kan remitteras till.  
Som en del av förberedelserna inför operation ingår också att informera föräldrarna om 
det som ska hända. 
 
Om anestesisjuksköterskan får veta av avdelningen att det varit jobbigt för barnet vid 
tidigare sjukvårdskontakt kan åtgärder tas för att förbättra situationen. De frågar 
familjen hur situationen upplevdes vid tidigare sövning. Det vore bra om avdelningen 
fångar upp hur oroligt barnet är så sjuksköterskan kan tänka ut en reservplan och således 
inte bli överraskad.  
 
Anestesisjuksköterskan beskriver att det finns ett webbaserat dataprogram som nås via 
sjukhusets hemsida. Där kan framförallt barnet lära sig mer om vad som kommer hända 
när de kommer till sjukhuset. Där finns bilder med korta beskrivningar på olika 
situationer barnet kan hamna i.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Förutom resultatens sanningshalt handlar trovärdighet om hur forskarens förförståelse 
och tidigare kunskaper påverkat resultatet (Lundman & Graneheim 2008, s. 169). Det 
finns olika syn på huruvida förförståelse bör utnyttjas eller inte (Lundman & Graneheim 
2012, s. 197). Det är emellertid oundvikligt och oönskat att inte lägga sin speciella 
prägel på en studie men texten ska ändå tala för sig själv (Graneheim & Lundman 2004, 
s. 111). För att ta reda på vår enskilda förförståelse skrevs de tankar som fanns om 
fenomenet ner och diskuterades sinsemellan. Det som framkom var att förförståelsen 
inte skulle påverka resultatet nämnvärt.  
 
Informanterna som ingick i studien var av både manligt och kvinnligt kön. Deras ålder 
och arbetslivserfarenhet varierade kraftigt. Sammantaget bidrar troligtvis 
intervjugruppens olika sammansättning till en rikare variation av berättelser som berikar 
resultatet vilket stöds i forskning (Lundman & Graneheim 2008, s. 169).  
 
I starten av denna studie var planen att genomföra 8-10 intervjuer med informanter. Allt 
eftersom intervjuerna genomfördes upplevdes det som att informanterna talade om 
liknande saker. Det kändes som att det inte framkom någon ny information. En 
anledning till det kan vara att de flesta intervjuerna var långa och innehållsrika på 
information. Efter sju intervjuer kändes det som att ytterligare en intervju inte skulle 
bidra med någon ny information. Därav blev det sju intervjuer. Malterud (2009, s. 60) 
skriver att det är viktigare att göra ett korrekt urval än att bestämma hur många 
informanter man ska intervjua. Våra erfarenheter av öppna intervjuer var begränsade 
innan denna studie startade. Det kan ha påverkat utfallet av det som informanterna 
berättade. Detta får i så fall ses som en svaghet. För att kontrollera adekvat 
intervjuteknik genomfördes en pilotintervju. Den transkriberades och handledaren fick 
sedan möjlighet att komma med förslag till förbättring. Det framkom då att 
pilotintervjun var av tillräckligt god kvalitet för att ingå i resultatet. Resterande 
intervjuer genomfördes därmed på liknande tillvägagångssätt.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes enskilt. Nackdelen med det kan vara att det ställs olika 
uppföljningsfrågor till informanterna. Fördelen är dock att man kan fånga mer 
variationer i den information som informanterna gav. Uppföljningsfrågorna skilde sig 
delvis åt i alla intervjuer. Graneheim och Lundman (2004, s. 110) menar att det kan vara 
svårt att ställa likadana uppföljningsfrågor till alla informanter. Det är en utvecklande 
process att intervjua och den som intervjuar får nya insikter i fenomenet efter hand som 
tiden går, som då kan influera till nya uppföljningsfrågor till informanterna. En fördel 
med att intervjuerna genomfördes enskilt var att det fanns en ökad maktbalans vid 
intervjutillfället, då endast en person intervjuade informanten.  
 
Genom att båda författarna noggrant läste igenom samtliga transkriberade intervjuer 
flera gånger och att analysarbetet skedde gemensamt ökar tillförlitligheten. En noggrann 
beskrivning av analysarbetet är nödvändigt för att stärka resultatets tillförlitlighet 
(Lundman & Graneheim 2008, s. 170). I metodbeskrivningen finns det tydligt beskrivet 
hur analysarbetet gick till vilket kan visa på en styrka.  
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För att läsaren ska kunna bedöma giltigheten i resultatet redovisas utvalda citat från 
intervjuerna. Giltighet handlar om hur sanna resultaten är. Ett giltigt resultat lyfter fram 
de karakteristika som är typiska för det som författarna har för avsikt att beskriva 
(Lundman & Graneheim 2008, s. 169, 198). 
 
Lundman & Graneheim (2012, s. 198-199) skriver att överförbarhet är hur tillämpbart 
eller överförbart ett resultat är. För att möjliggöra bedömningen av överförbarheten ska 
metodiken vara väl beskriven avseende urval, informanter och dataanalys samt annan 
information som kan vara av värde. Lundman & Graneheim (2008, s. 170) anser att en 
studies trovärdighet kan handla om resultatets överförbarhet och hur användbart 
resultatet är. Resultatet i genomförd studie skulle kunna överföras till andra 
anestesisjuksköterskor på andra barnsjukhus men inte i vidare perspektiv än så. Detta 
eftersom det undersökta fenomenet är sällsynt då det finns en begränsad mängd 
anestesisjuksköterskor som enbart söver barn.  
 
För att besvara studiens syfte valdes att studera anestesisjuksköterskor som arbetar på 
en operationsavdelning för barn. Anledning till att denna grupp valdes är deras stora 
erfarenheter att möta barn preoperativt. De som dagligen arbetar med barn upplever det 
troligtvis tryggt att ge anestesi till just barn eftersom de gör det varje dag. 
Anestesisjuksköterskor som däremot arbetar på operationsavdelningar med barn och 
vuxna kan säkerligen få lite högre anspänning i kroppen när de ska ge anestesi till ett 
barn eftersom det då inte sker dagligen. Utifrån det resonemanget ansågs det bättre att 
göra studien på en operationsavdelning för barn.   
 
Resultatet har omarbetats åtskilliga gånger under studiens gång, för att få fram en 
helhet. Allteftersom tiden gick framkom tanken att skapa ett övergripande tema. Det 
gjorde resultatet mer greppbart och tydlighet. Malterud (2009, s. 24-25) skriver att 
reflexivitet är ett förhållningssätt som bör följa med genom hela forskningsprocessen. 
Resultatet och slutsatser ska tåla kritisk granskning annars bör de inte presenteras.   
 

Resultatdiskussion 
Diskussionen fokuserar på begreppen existens, föräldrar, utveckling, strategier och 
bedömningsinstrument.  
 

Existens 
Anestesisjuksköterskorna berättar att det är naturligt med oro hos barn. Många av 
barnen visar tecken på oro inför operation. Släppa kontrollen och lämna över sitt liv till 
okända människor är påfrestande. Anestesi kan vara en ny upplevelse för barnen eller så 
har de dåliga erfarenheter sedan tidigare. I båda fallen kan det leda till rädsla och oro. 
Barnen kan också vara rädda för att skiljas från sina föräldrar eftersom de då blir av med 
sin trygga punkt. De situationer som ger uttryck för oro uppkommer främst när barnen 
upplever att deras existens är hotad. Oro är ett centralt begrepp i studien och omfamnar 
hela resultatet. Barnen och sjuksköterskor existerar i samma verklighet i det 
preoperativa mötet. Barns existentiella frågor visar att barn är rädda för att dö. Barnen 
lämnar över sin kropp och själ och tappar kontrollen vilket kan leda till en osäkerhet och 
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utsatthet. De försvarar sin existens genom att visa tecken på oro när barnet blir rädd. 
Utifrån ovanstående tankesätt framkom temat existens. 
 
Anestesisjuksköterskan upplevelser i mötet med oroliga barn handlar inte bara om 
åtgärder utan bör ses i ett bredare sammanhang som även omfattar tankar om det 
existentiella. I existentialismen ingår bland annat de två grundtillstånden ångest och 
lycka. Ångesten är en upplevelse av hot eller annalkande fara och förklaras som oro, 
ensamhet, osäkerhet, kamp, förgörelse, utsatt, dödsrädsla, och kris (Janssen 1995 se 
Arlebrink 2012, s. 15-16). 
  
Lycka kan beskrivas som en känsla av frihet och möjligheten att påverka sitt liv. Det 
inbegriper även att uppleva sig speciell och unik. (Janssen 1995 se Arlebrink 2012, 
s.15). Lyckan tas ifrån barnen i samband med en operation och valmöjligheterna 
minskar. Anestesisjuksköterskorna försöker dock i så stor utsträckning som möjligt låta 
barnen vara med att påverka. Berglund (2012, s. 12-13) förklarar att ångest, rädsla, oro 
och stress sammanflätas även om de inte beskriver samma fenomen.  
 
När patienter konfronteras med sin sårbarhet och dödlighet kan vårdaren bekräftar dessa 
känslor (Arlebrink 2012, s.118). Patienter i vården bör få utrymme att låta beskriva sina 
upplevelser av smärta, oro, förtvivlan och rädsla (Janssen 1995 se Arlebrink 2012, s 17). 
Det krävs att anestesisjuksköterskan har tid att lyssna på barnens berättelser. Förstå 
någon annans upplevelser tar tid men det är först då som anestesisjuksköterskan kan nå 
fram till en adekvat åtgärd mot barnens oro. Anestesisjuksköterskorna visar sin 
öppenhet genom att sätta sig in i barnens situation och prata med dem.  
 
Människan lever i spänning mellan liv och död. När inget traumatiskt händer i livet är 
tankar om döden ofta inget som upplevs som svårt. När vi däremot drabbas av ett 
trauma, svår sjukdom eller något annat lidande blir de existentiella frågorna mer 
märkbara (Arlebrink 2012, s. 41). 
 

Föräldrar 
Anestesisjuksköterskan berättar om korta preoperativa möten med barnen strax innan 
sövning och att det ibland kan vara svårt att ändra i operationsschemat om det skulle 
behövas. Vidare framkommer det tydligt att sjuksköterskorna anser att föräldrars 
känslor överförs till barnen, det vill säga oroliga föräldrar innebär ofta oroliga barn 
vilket också stöds av tidigare forskning (Kain, Caldwell-Andrews, Maranets, Nelson & 
Mayes 2006, s. 83). På operationsavdelningen bedrivs arbete med att försöka minska 
barns preoperativa oro men inget görs för att minska föräldrarnas oro. I en studie av 
Fincher, Shaw och Ramelet (2012, s. 948, 952) förbereds föräldrar och barn inför 
planerade operationer. Familjerna fick bland annat titta på bilder från en 
operationsavdelning och genomföra studiebesök där förevisning av utrustning ingick. 
Resultatet visade på att föräldrars oro efter interventionen var signifikant lägre.   
 
Majoriteten av den förberedande information som finns på barnoperation är inte 
anpassad till föräldrar. Det webbaserade dataprogrammet är uppbyggt med tecknade 
figurer och bilder med enkla kommentarer. Det enda som i dagsläget skulle kunna 
gagna föräldrarna i deras brist på information är de studiebesök som går att göra, vilket 
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dock sällan sker i praktiken. Det är inte något alternativ som alla familjer erbjuds. En 
studie gjord av Fortier, Blount, Wang, Mayes och Kain (2011, s. 714,716) visar att det 
är viktigt att föräldrarna är delaktiga i barns preoperativa förberedelser. I studien fick 
föräldrarna i uppgift att förbereda sig och sitt barn med hjälp av en video, en broschyr 
och en övningsmask att andas i. Föräldrarna skulle vänja barnet att andas i masken 
eftersom sövningen var planerad som maskinduktion på operationsdagen. Resultatet 
visade på att barnens oro innan operationen minskade om de genomgick övningarna. 
Det finns forskning som visar att det går att minska föräldrars (Cassady, Wysocki, 
Miller, Cancel & Izenberg 1999, s. 248; McEwen, Moorthy, Quantock, Rose & 
Kavanagh 2007, s. 536-537) och barns (Ellerton & Merriam 1994, s. 1059-1060) 
preoperativa oro genom att på olika sätt informera familjer.  
 
Föräldrars sätt att vara och agera under det preoperativa mötet är kanske inte alltid i 
förenlighet med sjuksköterskans förväntningar av dem. Föräldrar som inte har fått 
tillräckligt med information vet inte hur de ska agera eller vad som förväntas av dem. 
Det finns risk att det blir en störning i kommunikation mellan anestesisjuksköterskan 
och föräldrarna vilket kan göra barnen mer oroliga. 
 
När två föräldrar ska ha barn tillsammans erbjuds det ofta att gå i en så kallad 
föräldragrupp. Syftet är att ge värdefull preventiv information och att träffa andra par i 
samma situation. Föräldrar anser att föräldragrupper är värdefulla både för dem och för 
barnen (Lagerberg, Magnusson & Sundelin 2008, s. 156). Något liknande system finns 
inte på den operationsavdelning som studerats. Det kan ligga i 
anestesisjuksköterskornas intresse att anordna sådana informationsträffar. Det som 
hindrar dem är bristen på resurser vad gäller personal och lokaler.  
 
Flertalet föräldrar önskar i de flesta fall att vara med barnet vid anestesiinduktion. Den 
främsta anledningen är att de tror att det gynnar barnet (Henderson, Baines & Overton 
1993, s. 324). Anestesisjuksköterskorna som ingår i den här studien berättar att 
föräldrarna är viktiga för sina barn i samband med sövning. Rutinen på barnoperation är 
att föräldrarna är med i förberedelserummet när barnet somnar. Forskning från Yip, 
Middleton, Cyna och Carlyle (2010, s. 2) visar dock på att föräldrars närvaro i samband 
med sövning inte minskar barns oro.  
 
Anestesisjuksköterskorna berättar i intervjuerna att deras policy är att föräldrarna får 
vara med till att barnet har somnat. Vidare anser sjuksköterskorna att det är en fördel om 
den förälder som är orolig väntar utanför och den som är lugn och trygg stannar hos 
barnet tills induktionen är klar. Uppfattningen är dock att i slutändan är det ändå upp till 
föräldrarna hur de vill göra. Vill föräldrarna stanna hos barnet så får de det trots att de är 
oroliga. Det ligger nära till hands att anta att det är svårt att som anestesisjuksköterska 
uppmana föräldrar att inte närvara vid sitt barns sövning då det kan vara negativt för 
barnet. Malm (2012, s. 152) skriver att det är viktigt att vårdaren inte överger barnet 
samt visar på mod och beredskap att möta tecken på lidande. Oroliga föräldrar genererar 
troligen också mer arbete för anestesisjuksköterskan eftersom energi behöver läggas på 
både förälder och barn.  
 



 25 

Utveckling 
Anestesisjuksköterskor anser att den tekniska utvecklingen gör snabba framsteg men att 
vårdvetenskapen, till exempel att bemöta oroliga barn, inte har hänt något med på lång 
tid. När det gäller vårdvetenskap kan det vara lätt att fastna i gamla spår och tro att det 
inte går att göra på något annat sätt än det som alltid har gjorts. För att möta olika barn i 
en ofta komplex miljö, som en operationsavdelning ändå är, kan det finnas behov av 
mer utbildning. Ofta kanske den mer mjuka kunskapen förbises i en så pass 
teknikbaserad värld som anestesi är. Söderlund (2012, s. 121) skriver att anhöriga och 
patienter har en existentiell längtan efter att bekräftas som individer samt att anhöriga 
ska ses som värdefulla. Idag är vården så teknifierad att det är lätt att de grundläggande 
behoven delvis glöms bort.  
 
Kliniskt kunnande är en stor del i arbetet som anestesisjuksköterska men förmågan att 
kunna anpassa vården efter den unika situationen och individen är en viktig del. Där får 
anestesisjuksköterskan tillfälle att visa upp flexibilitet, balans, anpassningsförmåga och 
förmåga att läsa av situationen. Vårdvetenskap där kommunikation, barnpsykologi och 
etik ingår kanske värderas högre i framtiden. Det har framkommit i denna studie att 
området är komplext och att det finns mycket som går att utveckla.  
 

Bedömningsinstrument 
Anestesisjuksköterskan räknar med att barn är oroliga när de kommer till operation. 
Användningen av preoperativa bedömningsinstrument för att identifiera oro fanns inte 
beskrivet i intervjuerna. En möjlig orsak kan vara det korta mötet som 
anestesisjuksköterskan har med barnen. Bedömningsinstrument kan vara av större och 
mindre omfattning och tidsåtgången för att genomföra en uppskattning av barnen är 
beroende av det. Sjuksköterskans stora erfarenhet att möta oroliga barn kan vara en 
annan orsak till att bedömningsinstrument inte används.  Bedömningsinstrument som är 
anpassade för Sverige och som kräver barnets deltagande är Visual Analogue Scale for 
anxiety (VAS-anxiety), Numeric Analogue Scale (NAS) och State-Trait Anxiety 
Inventory for Children (STAIC). Ett annat instrument är modified Yale Preoperative 
Anxiety Scale (m-YPAS) som bygger på observation av barnen (Berglund 2012, s. 17). 
Det finns bedömningsinstrument för att utvärdera behandlingsåtgärder och hur det 
påverkar barns oro som Children’s Emotional Manifestation Scale (CEMS) (Li 2007, s. 
1924). Det kan vara svårt för sjuksköterskan att bedöma barn med 
kommunikationssvårigheter med hjälp av dessa bedömningsinstrument.  
 
Kopplingen mellan barns oro och de negativa effekter det får efter operation visar att 
minskad preoperativ oro gynnar den postoperativa återhämtningen för barnen (Wright, 
Stewart, Finley & Buffett-Jerrott 2007, s. 54). Med bedömningsinstrument är det lättare 
att utvärdera strategier för att minska oro hos barn och därmed kvalitetssäkra vården. 
Användandet av ett sådant instrument kräver erfarenhet och träning för att uppnå 
tillförlitlighet.       
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Strategier 
Det finns situationer då föräldrarna håller för ögonen på barnen i syfte att dem inte ska 
se något otäckt, till exempel nålstick. Anestesisjuksköterskorna anser att om barnet vill 
titta så ska dem få göra det. Det tyder på en öppenhet och ärlighet hos vårdpersonalen 
på operation. Föräldrar som vill skydda sina barn kan vara ett resultat av att sjukhuset 
inte har förberedande program inför operationer där rundvandring och 
materialförevisning ingår. Om barnen hade sett materialet och visste vad som skulle 
hända skulle vårdmötet möjligtvis upplevas lättare för barnet. I en sammanställning 
gjord av Frisch, Johnson, Timmons och Weatherford (2010, s. 42) visar att barn är 
rädda för det okända och att inte veta vad som väntar. Berglund (2012, s. 19) skriver att 
förberedande program där barnen får komma till operation och bekanta sig med 
utrustningen minskar barns oro. I denna studie berättar anestesisjuksköterskorna att de 
lyfter ämnet oro och uppmuntrar barnet att prata om oro. I en nyligen utgiven studie av 
Berglund, Ericsson, Proczkowska-Björklund & Fridlund (2013, s. 31) finns inte 
öppenhet beskriven. Anestesisjuksköterskornas åtgärder i mötet med barn visar på det 
styrs av situationsanpassning, förberedelser och användandet av distraktion.     
  
I interaktionen mellan barn och anestesisjuksköterskor finns möjlighet att minska barns 
oro (Berglund 2012, s. 10). Bekräfta oro och våga prata om det kan vara en form av att 
situationsanpassa mötet och anpassa omvårdnaden efter barnen. Möte med barnet ska 
inte präglas av negativa känslor och negativa ord eftersom det kan leda till ökad oro. 
Istället bör sjuksköterskan stärka barnen genom distraktion, humor, information och 
översätta medicinska begrepp. Forskning visar att ett lugn kan överföras till barnen om 
anestesisjuksköterskan använder rätt sätt att kommunicera. Kommunikation till barnen 
bör åldersanpassas. Forskning visar att i den perioperativa dialogen skapas en atmosfär 
av förtroende och ömsesidig respekt. I samspelet med barnen måste 
anestesisjuksköterskan kunna skapa förtroende, självförtroende och säkerhet för barnet 
och föräldrarna (Berglund 2012, s. 24, 48).  
 
Forskning visar att riskfaktorer för preoperativ oro hos barn kan vara tidigare negativa 
erfarenheter av vården, rädsla för det okända, förlust av kontroll och närvaro av en 
förälder med oro (Berglund 2012, s. 10). Med öppenhet kan sjuksköterskor tänkas 
stärka barnets känsla av kontroll.  
 
Det finns icke-farmakologiska och farmakologiska metoder att minska barns oro innan 
operation (Wright et al. 2007, s. 54). Icke-farmakologiska metoder kan vara distraktion, 
leka med utrustning, minska antalet personer runt barnen och träffa samma 
sjuksköterska innan som i samband med sövning (Berglund 2012, s. 19-20); (Wright et 
al. 2007, s. 68). Farmakologiska metoder kan vara att ge lugnande läkemedel (Berglund 
2012, s. 21). Det är svårt att veta vilka metoder som minskar oro och vilka som ökar 
samarbetet med barnet. Anestesisjuksköterskan måste kunna skapa självförtroende och 
säkerhet för barnet och föräldrarna (Berglund 2012, s. 48). Sjuksköterskorna använder 
sig av positiv förstärkning. De kan till exempel säga ”vad duktig du var nu!” till ett 
barn som har klarat av en procedur. Strategier kan behöva anpassas utifrån vilken typ av 
operation som ska genomföras. Wright et al. (2007, s. 72) skriver att barn kan ha mer 
oro beroende på operationens längd. 
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Vidare forskning 
Då föräldrar har stor betydelse på barns känslor skulle det vara av intresse att undersöka 
om information till föräldrar i Sverige skulle kunna minska barns oro pre- och 
postoperativa fasen. Informationen skulle kunna omfatta studiebesök, skriftlig 
information, video och interaktiva program etc. En sådan studie skulle kunna 
genomföras med en kvantitativ ansats för att få kunna mäta graden av oro i en 
kontrollgrupp och en interventionsgrupp.  
 
Det som i denna studie beskrivs som öppenhet hos sjuksköterskorna verkar inte nämnas 
i tidigare forskning. Uppmuntra barnen att titta på procedurer, som till exempel nålstick, 
verkar vara en sällsynt metod att använda sig av vilket gör det intressant. Ärlighet har 
också framkommit som en viktig del i att möta barn. Öppenhet och ärlighet står 
varandra nära som begrepp. Ett förslag till forskning är därför att genomföra en 
kvalitativ studie som mer ingående tar reda på hur anestesisjuksköterskor använder sig 
av öppenhet och ärlighet i det kliniska arbetet och vad det har för betydelse för barns 
oro.  
 
Mycket av den forskning som bedrivs på barn med preoperativa oro handlar om 
preventiva åtgärder. Studier visar att kommunikation och information är viktiga begrepp 
inom detta forskningsområde. För att ta reda på hur kommunikation bör ske mer 
konkret krävs vidare forskning när det gäller interaktionen mellan 
anestesisjuksköterskor och familjer.  
 

Slutsatser 
Upplevelsen att möta oroliga barn beskrivs som en komplex situation. 
Anestesisjuksköterskan ska då förhålla sig till sin egen, samt barn och föräldrars oro. 
För att möta barns oro krävs medvetenhet om de existentiella tankar som framkommer i 
dessa möten. Först då kan anestesisjuksköterskan ta ställning till åtgärder för att bemöta 
oro. Det bör finnas en ärlighet och öppenhet som genomsyrar omvårdnaden av barn. 
Avsaknad av ärlighet och öppenhet kan leda till förlust eller frånvaro av trygghet och 
förtroende från barnet.  
 
Föräldrar till barn som ska opereras behöver stöd och information om vad som väntar på 
operationsavdelningen och vad som förväntas av dem. Mer förberedande information 
gör föräldrarna tryggare i sin stöttande roll till barnet. En förälder som är orolig behöver 
ännu mer stöttning av sjuksköterskan för att kunna vara lugn och trygg tillsammans med 
barnet. Om sjuksköterskan engagerar och visar föräldern sätt att skapa trygghet åt barnet 
är alla vinnare. Det leder till att barnet blir lugnare, förälderns självförtroende stärks och 
anestesisjuksköterskan får en mindre stressig miljö att arbeta i.  
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