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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vårdnadshavarens närvaro minskar risken för komplikationer som kan uppstå vid 

anestesiinduktionen på barn. Barn blir lugnare och känner trygghet då de inte behöver skilja 

sig från sina vårdnadshavare innan anestesiinduktionen. Anestesisjuksköterskan bör i arbetet 

hålla kontakt med patienten, vaka över patienten och ligga steget före i syftet att förhindra 

skada. Vårdnadshavare och barn behöver god preoperativ information och förberedelse då 

detta minskar stress och oro under anestesiinduktionen. Vårdnadshavarens närvaro vid 

anestesiinduktionen är sedan flera decennier tillämpad i Sverige och Skandinavien. 

Internationellt så skiljer sig detta och vårdnadshavarens närvaro är inte någon självklarhet. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av närvarade 

vårdnadshavare vid anestesiinduktion på barn.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design användes i studien. Åtta 

anestesisjuksköterskor deltog i studien. Anestesisjuksköterskorna intervjuades på ett sjukhus i 

Mellansverige. Intervjuerna analyserades genom inspiration av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier och 10 subkategorier identifierades; Vårdnadshavaren som en 

tillgång, Utmaningar relaterade till vårdnadshavarens närvaro och Anestesisjuksköterskans 

strategier för god samverkan med vårdnadshavaren. Vårdnadshavarens närvaro vid 

anestesiinduktion ansågs vara bra och endast vid ett fåtal tillfällen kunde det leda till en 

mindre framgångsrik anestesiinduktion. Vårdnadshavaren behöver få god preoperativ 

information och förberedelse tillsammans med barnet. Anestesisjuksköterskorna hade olika 

strategier för att informera vårdnadshavaren, ge stöd till vårdnadshavaren samt erbjuda 

postoperativ uppföljning.  

Slutsats: Vårdnadshavarnas närvaro vid anestesiinduktion på barn skapade trygghet och 

upplevdes självklar av anestesisjuksköterskorna. Genom god kommunikation, preoperativ 

förberedelse och interprofessionellt samarbete kunde anestesisjuksköterskorna vägleda 

vårdnadshavare och barn genom en lyckad och väl upplevd anestesiinduktion.  
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Abstract 

 

Background: Legal guardian presence during child anesthesia induction reduces the risk of 

complications that can occur during the process. Children feel comfort when they don´t get 

separated from their legal guardians before anesthesia induction. The nurse anesthetists 

should keep in touch, watch over, and be one step ahead to prevent injury. Legal guardians 

and children need preoperative information and preparation which lessens stress and anxiety 

during anesthesia induction. The presence of the legal guardian during anesthesia induction 

has been accepted for decades in Sweden and in Scandinavia. There are differences 

internationally and between countries, where legal guardian presence during child anesthesia 

induction is not widely accepted.  

Aim: To describe nurse anesthetist experiences of legal guardian presence during pediatric 

anesthesia induction.  

Method: Qualitative method with inductive approach was used in this study. Eight nurse 

anesthetists participated. The nurse anesthetists were interviewed at a hospital in Sweden. The 

interviews were analyzed through qualitative content analysis.  

Result: Three categories and ten subcategories were identified in the study. Legal guardian 

as an asset, Challenges related to the presence of the legal guardian and Nurse anesthetist 

strategies for good cooperation with the legal guardian. Legal guardian presence during 

anesthesia induction was found to be something positive and only in a few cases could result 

in a less successful anesthesia induction. The legal guardian needs preoperative information 

and preparation with the child. The nurse anesthetists had different strategies to inform, give 

comfort and offer postoperative follow-up to the legal guardian.  

Conclusion: Legal guardian presence during anesthesia induction in children created a feeling 

of security and felt natural for the nurse anesthetists. Through good communication, 

preoperative preparation and interprofessional cooperation the nurse anesthetists could guide 

the legal guardian and the child through a successful and well experienced anesthesia 

induction. 
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Introduktion       

Vårdnadshavares medverkan vid anestesiinduktion på barn anses ha en lugnande verkan för 

barn och minskar risken för komplikationer under anestesin (Romino, Keatley, Secrest & 

Good, 2005). Tidigare forskning visade att det är fördelaktigt att barn inte skiljs åt från sina 

vårdnadshavare innan de är sövda då separation kunde bidra till oro (Fennell, 

1999).  Preoperativ information till vårdnadshavare och barn kan vara en viktig del i en 

positiv upplevelse av anestesiinduktionen. Brister i kommunikationen kan leda till ångest, oro 

och lidande för familjen (Zuwala & Barber, 2001). 

I sitt arbete med vårdnadshavare och barn behöver anestesisjuksköterskan vara erfaren och 

trygg i sin yrkesroll (Berglund, Ericsson, Prockowska-Björklund & Fridlund, 2012).  Under 

anestesiinduktion av oroliga barn eller där barn inte är vill medverka kan etiska dilemman 

uppstå under anestesisjuksköterskans yrkesutövande (Runeson, Proczkowska-Björklund & 

Idvall, 2010). Att söva barn är komplext och det är viktigt att som anestesisjuksköterskor 

inneha kunskaper om anestesiinduktion av barn i samverkan med vårdnadshavare. 

Bakgrund 

Definitioner 

  Barn 

I denna studie definierades barn som personer mellan 0-15 år. Denna avgränsning valdes 

på grund av att äldre barn inte alltid har vårdnadshavare med vid anestesiinduktion. 

 

 Vårdnadshavare 

Då familjer i samhället kunde vara uppbyggda på olika sätt valdes vårdnadshavare som 

grundbegrepp i detta arbete. En vårdnadshavare kunde vara mamma, pappa eller någon 

annan som hade ansvaret för barnet under sjukhusvistelsen. Juridiskt innebär 

vårdnadshavare de personer som har ett juridiskt ansvar för barnet och som är skyldiga att 

tillgodose barnets behov (Regeringskansliet, 2018).  

 

Anestesisjuksköterskans omvårdnad 

Under sitt yrkesutövande behöver anestesisjuksköterskan hålla ständig kontakt med patienten. 

I detta ingår att vara inläst på patientens tillstånd, samtala med patienten innan och under 

anestesiinduktionen och även hålla fysisk kontakt, exempelvis genom handpåläggning 

intraoperativt (Nilsson & Jaensson, 2016). Ur ett barnperspektiv är det viktigt att det inte 

fanns någon påtaglig tidspress, att utrymme för lek finns och att barnet får känna kontakt med 

sina vårdnadshavare och samtliga vårdgivare (Ford, 2011). 

Anestesisjuksköterskans uppgift är att vaka över patienten och arbeta preventivt för att 

förhindra skador på patienten som kan uppstå perioperativt. Detta innebar att 

anestesisjuksköterskan behöver kunna förutse eventuella problem, vara snabb att identifiera 

problem och lösa dessa på ett patientsäkert sätt (Nilsson & Jaensson, 2016). Att söva barn kan 

innebära olika etiska utmaningar, till exempel när tvångsåtgärder såsom fasthållning används 

under barnanestesiinduktion, eller när barn inte fått information om hur processen går till. 

Detta kan upplevas som psykiskt påfrestande för anestesisjuksköterskan, även om det sker 

med barnets bästa i åtanke (Runeson, et al., 2010). 

 

Barn som genomgår kirurgiska ingrepp är ofta oroliga och ängsliga inför det som skulle hända 

under den perioperativa perioden. Barn har en önskan och behov av information som gör att 

situationen som de sedan befann sig i kändes mer hanterbar (Ford, 2011). Barn behöver få 

information i god tid innan ankomsten till sjukhuset. Att visa bilder för barn på eventuell 
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utrustning som används under sjukhusvistelsen gör att oro och ångest minskar vid dessa 

ingrepp (Frisch, Johnson, Simmons & Weatherford, 2010; Gordon, et al., 2010). Som 

anestesisjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma även små tecken på preoperativ oro 

hos barn. Premedicinering som lugnar barn kan komma till nytta under anestesiinduktionen 

men måste vägas mot att det kan innebära en förlängd sjukhusvistelse (Dreger & Tremback, 

2006). Oroliga barn löper större risk att drabbas av delirium vid uppvaknandet ur anestesin. 

Detta gör att anestesisjuksköterskor måste vara steget före och planera nödvändiga 

omvårdnadsåtgärder för att minska oron och förebygga delirium (Hudek, 2009). 

 

Vårdnadshavare under anestesiinduktion 

I Sverige och övriga Skandinavien har det i över 30 år varit allmänt vedertaget att 

vårdnadshavare medverkar vid anestesiinduktion på barn. Internationellt sätt tillämpades detta 

i olika stor utsträckning. Det finns stora skillnader mellan länderna och även inom länderna 

kan det finns skillnader mellan sjukhusen där vårdnadshavarens närvaro inte alltid accepteras. 

Historiskt har det förts en diskussion om vårdnadshavare kan försvåra anestesiinduktionen, ta 

uppmärksamhet under känsliga moment samt lagliga aspekter som kan skilja sig mellan 

länderna (Smith, 2016; Fennell, 1999). 

Barn mellan 1-12 år upplever att det kunde vara mycket traumatiskt att skiljas från sina 

vårdnadshavare innan anestesiinduktionen (Fennell, 1999). En närvarande vårdnadshavare 

kan minska risken för komplikationer som laryngospasm, och psykologiska bieffekter som 

varar längre perioder postoperativt. Studien visar även att vårdnadshavares närvaro inte 

förlängde sjukhusvistelsen, ökade incidens för PONV eller gav ett ökat behov av postoperativ 

smärtlindring (Romino et al, 2005).  

Vårdnadshavarens upplevelser under anestesiinduktionen 

För vårdnadshavare är den preoperativa informationen viktig för att minska ångest och oro vid 

anestesiinduktion på deras barn. Vårdnadshavare kan på grund av informationsbristen uppleva 

att de lämnat över sitt barn till en främmande person (Nilsson, 1999). Även om 

anestesiinduktionen kan upplevas som traumatisk för vårdnadshavaren, upplevde 

vårdnadshavaren att de har varit till nytta för sitt barn och för personalen som närvarat vid 

anestesiinduktionen (Himes, Munyer & Henly, 2003). Det är viktigt att förklara samtliga 

moment för vårdnadshavaren så att de förstår varje steg i processen och på så vis inte själva 

blir oroliga under anestesiinduktionen (Fennell, 1999). 

Ett hjälpmedel som kan vara till nytta var att visa en video om olika anestesiologiska metoder 

för vårdnadshavare. Även om sådan information kan upplevas som obehaglig för 

vårdnadshavaren är den förknippad med större acceptans i operationssalen under 

anestesiinduktion (Zuwala & Barber, 2001). Vårdnadshavare kan även uppleva ett stort 

lidande i samband med anestesiinduktionen vilket är starkt förknippat med att de inte 

upplevde att personalen är lyhörd och tar deras oro på allvar (Lindberg, von Post & Eriksson, 

2012). 

Problemformulering 

Som anestesisjuksköterska är det troligt att man under sin yrkeskarriär söver barn med 

närvarande vårdnadshavare. Tidigare forskning beskriver vikten av närvarande 

vårdnadshavare och deras medverkan vid anestesiinduktion på barn. Närvaron kan leda till 

minskad ångest och oro hos barnet samt minskade risken för komplikationer. Det beskrivs 

även att närvaron av vårdnadshavare ger ett ökat välbefinnande både hos barn och 

vårdnadshavare. Det saknas dock forskning som beskriver anestesisjuksköterskans 
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upplevelser av närvarande vårdnadshavare under anestesiinduktion på barn. Kunskap om 

anestesisjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårdnadshavaren medverkar vid 

anestesiinduktion på barn kan komma till nytta i det dagliga arbetet för nyutbildade 

anestesisjuksköterskor men även för de med mindre erfarenhet av barnanestesier.   

 

Syfte 

Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av en närvarande vårdnadshavare 

vid anestesiinduktion på barn. 

Metod 
 

Design 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design valdes utifrån studiens syfte. Kvalitativ 

deskriptiv metod användes för att analysera sociala fenomen och beskriva personers 

subjektiva erfarenheter och upplevelser av dessa (Polit & Beck 2016; Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Urval 

Inför rekryteringen av studiedeltagare kontaktades verksamhetscheferna för två olika 

anestesikliniker i Mellansverige. Endast en av dessa kliniker återkopplade i tid för studiens 

genomförande och gav sitt godkännande.  

 

Författarna använde sig initialt av bekvämlighetsurval, där intervjudeltagare frivilligt 

kontaktade författarna för deltagande i studien i samband med att författarna informerade om 

studien. I nästa steg övergick urvalet till snöbollsurval då de första intervjudeltagarna 

rekommenderade andra potentiella deltagare med erfarenheter överensstämmande med valda 

inklusionskriterier (Polit & Beck, 2016). 

 

Inklusionskriterierna innefattande anestesisjuksköterskor som upplevde sig förtrogna med 

barnanestesier och som handlagt minst en barnanestesi där vårdnadshavare varit närvarande 

under de senaste 12 månaderna.  

 

Författarna intervjuade 8 anestesisjuksköterskor som arbetade på en anestesiklinik i 

Mellansverige. Anestesisjuksköterskorna som tackade ja till att delta i studien fick muntlig 

och skriftlig information om studien (bilaga 1). Antalet intervjupersoner bestämdes utifrån 

vad som kunde ge tillräckligt med material för analys.  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade forskningsintervjuer genomfördes med en intervjuguide bestående av 

öppna frågor i en kronologisk ordning. (bilaga 2) De öppna frågorna utformades för att ge 

intervjudeltagarna utrymme att obehindrat skildra erfarenheter och situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Korta, öppna följdfrågor konstruerades till varje huvudfråga i 

intervjuguiden för att få fram ytterligare detaljerad information (Polit & Beck, 2016). 

Följdfrågor såsom ”Hur upplevde du det?” eller ”Hur kände du då?” användes för att få 

intervjupersonen att ytterligare beskriva situationen. Den första intervjun som genomfördes 

var en pilotintervju, varpå författarna beslutade att lägga till ytterligare en fråga i 

intervjuguiden, ”Hur upplever du det första mötet med vårdnadshavaren?”.  

 

Författarna lät intervjupersonerna välja en intervjuplats de kände sig bekväma med.  Villkoret 

var att det var en plats där det gick att undvika störningsmoment. Detta resulterade i att 

intervjuerna genomfördes på expeditioner, konferensrum samt kontor där man kunde 
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signalera via lampor utanför, eller med hjälp av lappar på dörrar att intervjuer pågick för att 

undvika att bli avbrutna. Inför varje intervjutillfälle informerades deltagarna om studiens 

syfte, att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien, hanteringen av inspelat 

material samt tillvägagångssättet för inspelningen. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon 

och på en dator som hade lösenordsskydd. 

Intervjuerna genomfördes när anestesisjuksköterskan hade rast, vid slutet på arbetsdagen eller 

i vissa fall då det fanns någon lämplig avlösare på kliniken som kunde ta över 

anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter. Detta för att inte störa den kliniska verksamheten. 

 

Intervjuerna varade mellan femton till tjugotvå minuter. Deltagarna erbjöds också att få 

möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet av deras intervju för att kunna validera 

att författarna transkriberat korrekt. De deltagare som tackade ja fick tillgång till materialet 

via e-post. 

 

Transkribering och dataanalys 

Då intervjuerna genomfördes på samma klinik valde författarna att transkribera varandras 

intervjuer. Den ena författaren transkriberade tre intervjuer och den andre fem. Intervjuerna 

transkriberades i ett ordbehandlingsprogram via Google Documents där de var helt 

avidentifierade. Pauser, upprepningar eller uttryck som “ehm” och “mm” transkriberades inte. 

Resterande materialet transkriberades ordagrant för att behålla intervjupersonernas uttryck 

och språkliga manér i så stor utsträckning som var möjligt.   

Det transkriberade materialet lästes igenom i sin helhet för att få en överblick över den 

information som skulle bearbetas. De enheter som ansågs meningsbärande lyftes ut ur 

materialet genom färgkodning i dokumentet för att lättare kunna arbeta vidare med 

informationen samt kunna avlägsna information som inte ansågs svara mot studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna kondenserades därefter för att göra det lättöverskådligt utan att 

essensen förlorades, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys. För att 

kunna summera den kondenserade meningsenhetens innehåll kodades varje mening för att 

summera innehållet i meningen. Därefter sorterades koderna in efter likheter och olikheter, för 

att sedan sorteras in i subkategorier. Det centrala innehållet i underkategorierna styrde sedan 

uppdelningen i kategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Exempel på stegen i analysprocessen 

Mening Kondensering Kod Underkategori Kategori 
”Det gäller ju det här 

att man känner att man 

får den här kontakten 

med en gång. Att du 

kanske inte är 

auktoritär men att du, 

att det inte går att vela 

om något utan, nu ska 

vi bara göra det här så 

bra som möjligt för 

barnet.” 

Det är bra att få en 

kontakt med en 

gång, att inte vara 

auktoritär, men 

tydlig för att göra 

det så bra som 

möjligt för barnet. 

God kontakt utan att 

vara auktoritär för 

barnets bästa 

Skapa kontakt 

med 

vårdnadshavaren 

och barnet 

Anestesi-

sjuksköterskans 

strategier för god 

samverkan med 

vårdnadshavaren 

”God information 

innan, tydlighet, även 

om man redan fått 

information en gång 

om hur det går till, så 

kan man förstärka 

genom att återupprepa. 

Jag tror att både barn 

Bra information 

innan kan 

förstärkas genom 

återupprepning, då 

man kanske inte tar 

in allting när man 

är nervös 

Återkoppla kring 

information som 

vårdnadshavaren 

besitter 

God preoperativ 

förberedelse 

 

 

 

Anestesi-

sjuksköterskans 

strategier för god 

samverkan med 

vårdnadshavaren 
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och föräldrar är 

nervösa när man 

kommer och att man 

inte riktigt kan ta in 

allting som man har 

fått reda på” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Dom är väldigt 

uppstressade och man 

får känslan av att det 

hade gått bättre utan 

att föräldern hade varit 

med. Men det är 

väldigt sällan, vi pratar 

om mycket få fall per 

år.” 

I vissa fall är det 

bättre att 

uppstressade 

vårdnadshavare inte 

är med. 

Uppstressade 

vårdnadshavare 

försvårar 

induktionen 

Oroliga 

vårdnadshavare 

Utmaningar 

relaterade till 

vårdnadshavarens 

närvaro 

 

Etiska överväganden 

Enligt Codex (2018) finns det inom forskningsetiken fyra grundläggande krav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

säkerställa att en studie följer god forskningsed måste adekvat information om studien lämnas. 

Samtycke från verksamheter och deltagare måste finnas. Konfidentialitet för deltagare måste 

garanteras och informationen som inhämtas får inte användas i något annat syfte, 

forskningsmässigt eller kommersiellt (Codex, 2018). 

Om data eller studien på något sätt manipuleras, ifall data fabriceras eller om författare 

förvränger informationen så räknas detta som forskningsfusk (Polit & Beck, 2016). Flera 

viktiga forskningsetiska risker identifierades. Bristande sekretess som exempelvis genom 

oaktsam förvaring av inhämtat material ansågs vara en risk. Därav togs beslut att 

intervjupersonernas uppgifter samt inhämtat material behandlas konfidentiellt under hela 

studien i enighet med Polit och Beck (2016). Beslut togs att endast förvara material på datorer 

som har lösenordsskydd. 

 

I syftet att skydda deltagarna i denna studie valde författare att sätta koder på samtliga så att 

anonymitet garanterades genom hela studien. Studiedeltagarna fick information om att deras 

namn inte skulle användas under pågående intervju och att allt material förstörs och den 

inspelade intervjun raderas om de skulle välja att avbryta sitt deltagande i studien. 

I enlighet med Polit och Beck (2016) utformades en skriftlig information för att kunna erhålla 

ett informerat samtycke för deltagande i studien. Informationen utformades med ett språk som 

skulle vara konkret, belysa samtliga delar av studien och innebörden av ett deltagande. 

Deltagarna fick samma information skriftligt som muntligt. Detta för att samtliga deltagare 

skulle ha god kännedom om vad det innebar att delta i studien.  
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Reflexivitet användes genomgående i arbetet med studien, såväl under intervjuförfarandet 

som analysarbetet (Polit & Beck, 2016). Författarna till detta examensarbete hade en 

förförståelse kring fenomenet med vårdnadshavare som är närvarande vid anestesiinduktion, 

eftersom författarna ställts inför dessa moment på verksamhetsförlagda utbildningen. Genom 

att författarna använde sig av reflexivitet var de medvetna om att deras förförståelse kunde 

återspeglas i hur materialet tolkades.  

 

Resultat 

Tabell 2.  Översikt över kategorier och subkategorier 

 

 

Vårdnadshavaren som en tillgång 

Kategorin Vårdnadshavaren som en tillgång beskrivs utifrån de två subkategorierna 

Vårdnadshavare som en länk till barnet och Vårdnadshavarens närvaro skapar trygghet. 

Vårdnadshavaren som en länk till barnet 

Kategori 

 

Subkategori Kategorier och 

subkategorier 

förekommer i dessa 

intervjuer. 

Vårdnadshavaren som en 

tillgång 

 Vårdnadshavare som en 

länk till barnet 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Vårdnadshavarens närvaro 

skapar trygghet. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Utmaningar relaterade till 

vårdnadshavarens närvaro 

 

 

Vårdnadshavaren tar över  1, 2, 3, 4, 7 

Vårdnadshavarens 

emotionella reaktioner vid 

anestesiinduktionen. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Kommunikativa utmaningar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Oroliga vårdnadshavare 1, 3, 4, 5, 6, 8 

Anestesisjuksköterskans 

strategier för god 

samverkan med 

vårdnadshavaren. 

Skapa kontakt med 

vårdnadshavare och barnet 

1, 2, 3, 7, 8 

Stöd till vårdnadshavaren 3, 4, 5, 6, 7, 8 

God preoperativ 

förberedelse. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Postoperativ uppföljning. 2, 3, 6, 7 
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Vårdnadshavarens närvaro under anestesiinduktionen beskrevs av flera studiedeltagare som 

något naturligt och självklart. Det upplevdes särskilt viktigt under anestesiinduktioner på 

mindre barn. Det var endast i särskilda fall som vårdnadshavare inte var närvarande vid 

anestesiinduktion som vid akuta ingrepp. Flera studiedeltagare upplevde vinster med att ha 

med vårdnadshavare då de känner barnet bäst och kan svara på eventuella frågor som kunde 

uppstå under anestesiinduktionen. Dessutom nämnde en studiedeltagare att vårdnadshavarens 

närvaro är bra om barnet blev oroligt. Vårdnadshavare kunde ge barnet tröst och möjliggöra 

fortsatt anestesiinduktion. Flera studiedeltagare upplevde att vårdnadshavarens närvaro 

resulterade i att de snabbt kunde få vårdnadshavarens förtroende vilket upplevdes viktigt då 

anestesisjuksköterskorna tog hand om deras barn. Detta skapade trygghet för vårdnadshavaren 

ur studiedeltagarnas perspektiv. En studiedeltagare upplevde att genom vårdnadshavarens 

närvaro vid anestesiinduktionen kunde händelser återkopplas till barnet i det postoperativa 

förloppet.  

”det är stöttningen för sitt barn då oftast, att dom finns där, att barnet inte ska vara jätterädd, 

om jag var liten och fick gå in själv på det här stället liksom, att ha med sig sin förälder, så 

det är väl det som är den stora fördelen, och att dom ser vad vi gör och kanske kan berätta för 

barnet sen om barnet har frågor” Intervju 3 

 

Vårdnadshavarens närvaro skapar trygghet 

Intervjudeltagarna i studien berättade att vårdnadshavarens närvaro vid anestesiinduktion 

skapade trygghet i operationssalen. Vårdnadshavarens närvaro upplevdes skapa trygghet för 

barnet, som inte kände sig utlämnad till främlingar. Vårdnadshavaren upplevdes som trygg då 

denne var med och såg hur hela teamet tog hand om barnet och såg exakt vad 

anestesisjuksköterskan gjorde med barnet. En studiedeltagare beskrev också hur 

vårdnadshavaren gjordes delaktig i arbetet vid exempelvis masknarkoser då barnet kunde 

placeras i deras knä samtidigt som barnet andades i masken. Efter det att barnet sover kunde 

de själva lyfta över barnet till operationsbordet vilket upplevdes ha en lugnade effekt på 

vårdnadshavaren.  

”Ja det är väl just det att barnen känner sig tryggare och inte så utelämnade. Samtidigt tror 

jag att det kan vara bra för oss, att barnet känner att de har en vårdnadshavare med, så att 

det känner sig trygga ändå. Det är ju tryggt för oss som anestesipersonal också” Intervju 5 

Ett flertal av studiedeltagarna upplevde att vårdnadshavare och barn i de flesta fall var väl 

förberedda inför anestesiinduktionen. Detta upplevdes skapa trygghet hos vårdnadshavaren 

och barnet ur anestesisjuksköterskors perspektiv. Den preoperativa förberedelsen hade blivit 

bättre sedan kliniken infört en preoperativ lekstund där vårdnadshavaren med barnet i en lugn 

miljö fick vara tillsammans och leka. Syftet med lekstunden var att de fick bekanta sig med 

den medicinteknisk utrustning och operationssalen så att den inte skulle kännas främmande på 

operationsdagen. Anestesisjuksköterskorna upplevde att vårdnadshavarna fick svar på många 

av de frågor som vårdnadshavaren och barn kunde ha inför en anestesi. Detta upplevdes 

minska vårdnadshavarnas oro och ängslighet inför operationen vilket underlättade 

anestesisjuksköterskans arbete under anestesiinduktionen. 

” Jag tycker att det är bra när det är dom mindre barnet. För att då är barnet trygga i det, 

när dom är två-tre år eller mindre så vet dom ju inte vad som ska hända. Så då är det väldigt 

tryggt att ha med dom och kanske få sitta i mammas eller pappas knä då de ska bli sövda” 

Intervju 7 
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Utmaningar relaterade till vårdnadshavarens närvaro  

Kategorin Utmaningar relaterade till vårdnadshavarens närvaro beskrivs i subkategorierna 

Vårdnadshavaren tar över, Kommunikativa utmaningar, Vårdnadshavarens emotionella 

reaktioner till anestesiinduktionen och Oroliga vårdnadshavare. 

Vårdnadshavaren tar över 

Flera studiedeltagare berättade om utmaningar då vårdnadshavaren pratar för barnet och 

exempelvis svarar på frågor som ställs direkt till barnet, vilket inte alltid behövs. En 

studiedeltagare beskrev detta som att vårdnadshavaren stänger in sig själv och barnet i ett 

hörn och det försvårar arbetet genom att vårdnadshavaren inte samarbetar med 

anestesisjuksköterskan. Det beskrevs av en annan studiedeltagare som ett återkommande 

fenomen bland barn som har en grundsjukdom som gör att de får genomgå flera anestesier 

och operationer. En studiedeltagare beskrev att vårdnadshavarens närvaro är en utmaning för 

anestesisjuksköterskan då det blir ett extra par ögon som observerar. Detta kunde göra 

anestesisjuksköterskan nervös.  

”Det är väl alltid lite nervöst att, alltså, som alltid att ta in en patient är det lite nervöst och 

det blir alltid extra nervöst när man har med en förälder. Det är ju två ögon till som ska 

kolla. Det är ju ändå deras barn då som är med och dom vill ju inte släppa på kontrollen för 

det” Intervju 1 

Kommunikativa utmaningar 

Även om informationen upplevdes vara bra generellt så uppgavs flera kommunikativa 

utmaningar. Nya anestesisjuksköterskor, men även rutinerade som tidigare inte hade jobbat på 

den sektionen, hade inte kännedom om hur hela det operativa förloppet fortlöpte. I dessa 

situationer upplevde anestesisjuksköterskorna det som en utmaning att ge bra information till 

vårdnadshavaren. En studiedeltagare nämnde att vårdnadshavare inte alltid kunde ta in 

informationen de fick och de kunde behöva få samma information vid upprepade tillfällen. 

Bristen på fastställda rutiner och PM gällande vilken yrkeskategori som informerat om vad, 

upplevdes som en brist. Många vårdnadshavare blev rädda och oroliga på grund av all teknisk 

utrustning som fanns på salen, vilket man beskrev som en brist när informationen preoperativt 

varit otillräcklig. Vårdnadshavare som inte talar svenska eller engelska blir allt vanligare och 

det beskrevs som en ständig utmaning att lämna bra information till denna grupp av 

vårdnadshavare.  Det blev svårt att veta om vårdnadshavaren förstått informationen som de 

hade fått av anestesisjuksköterskan. En anestesiinduktion kunde även upplevas som väldigt 

hastig vilket vårdnadshavare beskrevs som oförberedda inför. Även om tolk kunde närvara i 

förberedelserummet så ville många tolkar inte följa med in på operationssalen. Detta ledde till 

att vårdnadshavaren inte kunde få upprepad information inne på operationssalen. Det beskrevs 

även en problematik kring vårdnadshavare som valde att inte berätta för barnet om att de ska 

bli sövda och opererade. Detta inträffade främst då informationen till vårdnadshavaren inte 

varit adekvat och de inte hade förståelse för hur detta kunde påverka framtida anestesier för 

barnet. 

’’man kan undra hur informationen har gått fram till föräldern, för dom kommer hit och så 

viskar pappan till mig att vi har sagt att vi ska till Leos lekland sen, jag har inte berättat att 

han ska ta bort sina tonsiller, ungen är skitglad, springer in i korridoren och tycker, oj, latjo 

lajban låda” Intervju 4 

Vårdnadshavarens emotionella reaktioner vid anestesiinduktionen 
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Flera studiedeltagare berättade om vårdnadshavares olika emotionella reaktioner vid 

anestesiinduktionen. Då barnet somnat blev hen blek och slapp i kroppen och det kunde 

uppfattas som att barnet dog framför ögonen på vårdnadshavaren. Många vårdnadshavare 

blev ledsna, oroliga och började gråta. Detta var något som ändå ansågs naturligt i 

sammanhanget, särskilt för de intervjudeltagare som själva var föräldrar. Då information 

fanns lätt tillgängligt via internet så upplevde anestesisjuksköterskorna i studien att 

vårdnadshavarna ofta hade kunskap om olika komplikationer som kunde uppstå under en 

anestesiinduktion. Detta ansågs kunna resultera i oro och ängslighet då de spenderat tid med 

att läsa om negativa scenarios som i praktiken är sällsynta. 

”Det ser ju ut som att dom är döda, för dom är ju helt avslappnade, lite bleka, och vi håller 

deras luftväg” Intervju 7  

Oroliga vårdnadshavare 

Flera studiedeltagare berättade om vårdnadshavare som var oroliga eller ängsliga kunde 

påverka anestesiinduktionen. Barnen ansågs kunna spegla av sig oron som vårdnadshavaren 

hade och bli oroliga. Detta kunde resultera i att anestesiinduktionen blev svårare eller omöjlig 

då barnet inte längre ville samarbeta. Flera studiedeltagare berättade att oroliga 

vårdnadshavare kunde vara ett hinder och dessutom upplevde de att anestesiinduktionen hade 

gått bättre om vårdnadshavaren inte varit närvarande i dessa fall. Oron beskrevs relatera till 

bristen på information, oförmågan att ta in information eller att de själva inte gillade 

sjukhusmiljön vilket gjorde att de kommer till operationssalen oroliga. Flera studiedeltagare 

nämnde att stickrädda föräldrar kan överföra stickrädslan till barnet och att det försvårade 

arbetet innan anestesiinduktionen.  

” Det kan vara få fall som det inte fungerar, om det är väldigt nervösa föräldrar, om dom är 

stickrädda själva, rädda för sjukhus överhuvudtaget så blir det ingen bra situation. Då kanske 

dom inte ska vara med, då är det bättre att barnet är själv eller har någon annan med sig” 

Intervju 6 

Anestesisjuksköterskans strategier för god samverkan med 

vårdnadshavaren 

Kategorin Anestesisjuksköterskans strategier för god samverkan med vårdnadshavaren 

beskrivs utifrån de fyra subkategorierna, Skapa kontakt med vårdnadshavare och barn, Stöd 

till vårdnadshavaren, God preoperativ förberedelse och Postoperativ avstämning. 

Skapa kontakt med vårdnadshavare och barn 

I studien framkom att anestesisjuksköterskorna önskade etablera en god första kontakt med 

vårdnadshavaren och barnet och i ett tidigt skede inleda ett gott perioperativt samarbete. 

Genom anestesisjuksköterskans första möte med vårdnadshavaren och barnet skulle ett snabbt 

förtroende skapas. Det var viktigt att anestesisjuksköterskan var vänlig och tillmötesgående 

mot barnet vilket upplevdes stärka vårdnadshavarens förtroende och tillit. Att snabbt läsa av 

om vårdnadshavaren var orolig och ängslig upplevdes viktigt i det första mötet. Denna första 

kontakt gjorde att anestesisjuksköterskan fick möjlighet att anpassa sitt arbetssätt och öka 

tryggheten för vårdnadshavaren och barnet. Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var 

viktigt att lyssna på vårdnadshavaren samtidigt som de informerade om vad som kommer att 

ske. Vårdnadshavaren bör inte uppleva anestesisjuksköterskan som auktoritär beskrev en av 

studiedeltagarna, men samtidigt var det viktigt att de förstod händelseförloppet och att den 

uppsatta planen inte påverkades eller avbröts.  
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’’Men det gäller att få det här förtroendet då man tar i handen, att man känner att vi två ska 

samarbeta nu med ditt barn’’ Intervju 2 

Stöd till vårdnadshavaren 

I studien framkom att anestesisjuksköterskorna i sin omvårdnadsroll fick ge emotionellt stöd 

till vårdnadshavare innan, under och efter anestesiinduktionen. En anestesiinduktion kunde i 

många fall upplevas som en starkt skärrande upplevelse för vårdnadshavaren berättade flera 

studiedeltagare. Bortsett från att förklara samtliga moment och förbereda vårdnadshavaren på 

hur det kunde se ut under en anestesiinduktion så gav anestesisjuksköterskan även emotionellt 

stöd då vårdnadshavaren blev orolig eller ledsen. Det upplevdes viktigt att personal fanns 

tillgänglig och kunde visa vårdnadshavaren ut och samtidigt stämma av hur 

anestesiinduktionen upplevts känslomässigt. Om någon händelse upplevdes särskilt jobbig för 

vårdnadshavaren erbjöds stöd via telefon eller besök på uppvakningsavdelning. En 

studiedeltagare uttryckte en önskan att gå ut med vårdnadshavaren för att samtala direkt efter 

barnet somnat, men kunde inte då luftvägen skulle säkras.  

’’Dom får hjälp ut och blir visade vart dom ska vänta, bli omkramade om dom behöver och vi 

brukar berömma dom, tack för hjälpen, vad duktig du var, det här kommer bli jättebra’’ 

Intervju 7 

 

God preoperativ förberedelse 

Vårdnadshavarens närvaro på barnanestesier skapade enligt flera studiedeltagare en nervositet 

för anestesisjuksköterskorna. En studiedeltagare berättade också att det kunde vara längre 

perioder mellan barnanestesier där vårdnadshavare medverkat vid anestesiinduktion och att 

detta också kunde vara en bidragande faktor till att anestesisjuksköterskorna upplevde 

nervositet. Därför upplevdes det viktigt att vara väl förberedd med den medicinteknisk 

utrustning som behövdes inför anestesiinduktionen, att ha en god omvårdnadsplan med det 

interprofessionella teamet samt att ha färdigställt ordinerade läkemedelsdoser. Det arbetssättet 

gav anestesisjuksköterskorna utrymme att fokusera på vårdnadshavaren och barnet vilket 

skapade trygghet berättade flera studiedeltagare. Vid anestesiinduktionen kan barnet vrida på 

sig, hosta och göra motstånd vilket kunde upplevas som traumatiska för vårdnadshavaren. I 

sådana lägen kan anestesisjuksköterskan behöva hålla i masken eller barnet hårt. Flera 

anestesisjuksköterskor berättade att det var viktigt att vårdnadshavarens blev informerad om 

detta och förklara att det var normalt. 

”Då brukar man i alla fall prata om vad man gör, så att föräldrarna är med, att det här är ett 

normalt beteende, det här är normalt att dom blir lite röriga och att man försöker vrida sig 

litegrann och att man gäspar, att man rör med armar och ben fast man sover, det är ett 

normalt beteende, så att dom inte tror att något är fel” Intervju 6 

Postoperativ uppföljning 

Postoperativt önskade anestesisjuksköterskorna gärna ha en ny kontakt med vårdnadshavaren 

och barnet. Det fanns en önskan att kontrollera att allt har gått bra postoperativt och få en 

återkoppling på hur anestesiinduktionen hade upplevts. I de fall det uppstod oväntade 

händelser inne på operationssalen under anestesiinduktionen kunde anestesisjuksköterskan 

inte alltid fokusera på vårdnadshavaren och därför kändes det angeläget att få prata om 

händelsen med vårdnadshavaren. Anestesisjuksköterskorna upplevde att sövningen kunde 

upplevas som väldigt traumatisk för vårdnadshavaren. Då blev den postoperativa 

avstämningen viktig för att se hur de mådde samt svara på eventuella frågor som uppstod 

under anestesiinduktionen. Även om vårdnadshavare blev rädda under anestesiinduktionen så 
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upplevdes det i de flesta fall att rädslan hade släppt och att de blev lugna då de återförenades 

med barnet på den postoperativa avdelningen.  

’’ Ja det känns som att jag får någon feedback då [vid den postoperativa avstämningen],om 

jag gjort ett bra jobb. Så det tycker jag är viktigt för mig’’ Intervju 2 

Resultatsammanfattning 

Anestesisjuksköterskorna som deltog i studien ansåg att vårdnadshavarens närvaro vid 

anestesiinduktionen var naturlig och positiv ur ett omvårdnadsperspektiv. Vårdnadshavarens 

närvaro skapade trygghet för barnet och anestesisjuksköterskan. I enstaka fall ansågs oroliga 

vårdnadshavare vara ett hinder vid anestesiinduktionen. Studiedeltagarna berättade om 

vårdnadshavarens olika emotionella reaktioner vid anestesiinduktionen och hur det kunde 

orsaka trauma och oro inför kommande anestesier. Anestesisjuksköterskorna upplevde att det 

främst var brist på information och kommunikation som gjorde att vårdnadshavare blev 

oroliga. Faktorer som gynnade en god samverkan med vårdnadshavaren var när 

anestesisjuksköterskan fick ett bra första möte med vårdnadshavaren och då preoperativ 

information erbjudits. Detta ökade vårdnadshavarens acceptans och trygghet inför anestesin. 

Detta gav i sin tur ett fortsatt stöd till vårdnadshavaren under det fortsatta perioperativa 

förloppet. Postoperativ avstämning med vårdnadshavaren och barnet gjorde att 

anestesisjuksköterskan fick återkoppling över hur vårdnadshavaren upplevde hela förloppet. 

Återkopplingen kan bidra till en vidare kompetensutveckling för anestesisjuksköterskan.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Kommunikation var ett centralt begrepp i studiens resultat. Den verbala kommunikationen 

beskrevs som nyckeln till tydlig information mellan anestesisjuksköterskan, vårdnadshavaren 

och barnet under anestesiinduktionen. Information till vårdnadshavare var viktig för att skapa 

förtroende och tillit. Vårdnadshavaren beskrevs som en trygghet för barnet och länken mellan 

barnet och anestesisjuksköterskan. 
 

I resultatet framkom studiedeltagarnas upplevelse av vårdnadshavare som ett stöd i 

anestesisjuksköterskans yrkesutövning. Det beskrevs hur en lugn vårdnadshavare upplevdes 

lugna barnet vilket resulterade i en säker och lugn anestesiinduktion. Under intervjuerna 

framkom att stressade och nervösa vårdnadshavare överförde sin stress till barn, vilket även 

beskrivs i tidigare forskning som Chorney et al (2009) genomfört. I intervjustudiens resultat 

framkom fyra viktiga delar i arbetet med vårdnadshavare och barn; första mötet med 

vårdnadshavaren, god preoperativ förberedelse, att ge emotionellt stöd till vårdnadshavaren 

och att ha en postoperativ uppföljning. Resultatet stärks i andra studier som beskriver 

vårdnadshavaren som mer nöjd med anestesier där de fått postoperativ observation, 

uppföljning och stöd (Iaccobucci, Fredrico, Pintus & De Francisci, 2005). 

 

Vikten av att ha en god perioperativ dialog med patienten beskrivs av Lindwall, Von Post och 

Bergbom, (2003). Vårdrelationen gynnas av en tydlig kommunikation som inte alltid behöver 

vara verbal. Studiedeltagarna i intervjustudien beskrev hur de kommunicerade icke-verbalt 

genom kramar. Lindwall, et. al., (2003) beskrev vidare hur studiedeltagarna i deras studie 

värderade att ta sig tid att kommunicera med patienterna, att planera arbetet tillsammans med 

patienten samt hur viktigt det var att vinna patientens förtroende genom en god 

kommunikation. Kommunikationen i den postoperativa fasen beskrevs som givande och 

värdig. Detta ansågs som ett mer humant och värdigt arbetssätt.   I intervjustudiens resultat 

beskrevs ett liknande perspektiv där den postoperativa avstämningen upplevdes som positiv. 
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Inför anestesiinduktionen upplevdes det viktigt att kommunicera med vårdnadshavaren för att 

inge förtroende och bygga upp en god vårdrelation för att skapa trygghet. Minskad trygghet 

kunde uppstå i situationer där en språkbarriär uppstod och en tolk fick agera mellanhand. 

 

I en studie som lyfter fram ett flertal argument som använts traditionellt för att fatta beslut 

huruvida vårdnadshavare får uteslutas från anestesiinduktionen, beskrivs vårdnadshavarens 

närvaro som en försvårande faktor i vissa situationer. Rättsliga skäl och vårdnadshavare som 

inte förstod arbetet i operationsrummet kan ta fokus från barnet. Vidare framhölls det att om 

vårdnadshavaren erhållit bra preoperativ information behövde dessa orsaker till uteslutande av 

vårdnadshavare från operationsrummet inte bli aktuella (Fennell, 1999). I intervjustudiens 

resultat framkom emellertid en annan bild, vårdnadshavarens närvaro beskrevs som positiv 

och att det endast i ett fåtal fall per år beskrevs som att det kanske hade varit bättre om 

vårdnadshavaren inte varit närvarande. 

 

För att skapa en god kontakt, vara lyhörd samt kunna ge emotionellt stöd var 

studiedeltagarnas strategier kopplat till god kommunikation med vårdnadshavaren och barnet. 

I intervjustudiens resultat framkom att mycket av vårdnadshavarens oro kunde relateras till 

brister i informationen som de erhållit. En studie lyfte fram brister i kommunikationen som en 

av de främsta orsakerna till att anestesiinduktionen kan orsaka lidande för vårdnadshavaren 

och barn (Zuwala & Barber, 2001).  En av anestesisjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter 

är att hålla god kontakt med patienten, innan sövning genom samtal och under sövning genom 

exempelvis handpåläggning (Nilsson & Jaensson, 2016). Anestesisjuksköterskornas arbete 

blev starkt kopplat till olika former av kommunikativa handlingar. I intervjustudiens resultat 

beskrevs det kommunikativa fysiska stödet, tydlig verbal kommunikation och de olika stegen 

de arbetar efter. Studiedeltagarna beskrev hur de fokuserar på vårdnadshavaren samt hur de 

upplevde att en god perioperativ kommunikation förbättrade deras arbetsmiljö vid 

anestesiinduktionen. Den postoperativa avstämningen upplevdes viktig för att få återkoppling 

i de fall nya frågor uppstått. Dessa känslor och handlingar är något som beskrivs som en vital 

del i en personcentrerad omvårdnad (Sundqvist, Nilsson, Holmefur & Anderzén-Carlsson, 

2017). Studien beskriver även hur anestesisjuksköterskor ombesörjer hela patienten, och 

betraktar patienten utifrån ett holistiskt perspektiv samt vikten av att etablera en god 

patientrelation, inge förtroende och vara där för patienten i en sådan utelämnad position som 

de befinner sig i (ibid). 

 

Preoperativa besök där vårdnadshavaren och barn får information, bekantar sig med miljön i 

operationssalen samt att ha en lekstund lyftes fram av studiedeltagare som positivt. 

Studiedeltagarna i intervjustudien upplevde dessutom att det minskade oro och rädsla under 

anestesiinduktionen hos vårdnadshavarna. En studie som jämförde preoperativa lekstunder 

visade på ett oväntat resultat. Preoperativt besök och lekstunder var åtgärder som den ena 

undersökningsgruppen fick genomgå, till skillnad från den andra gruppen som var utan någon 

intervention. Resultatet i den studien visade att det inte fanns någon upplevd skillnad på oro 

mellan grupperna. Vårdnadshavare i denna studie beskrevs dra nytta av utförlig preoperativ 

information, eventuella risker samt vilka komplikationer som kunde uppstå, då dessa var de 

främsta orsakerna till upplevd oro (Carlsson & Henningsson, 2017). 

Vårdnadshavarens och barnets önskan efter information och hur informationen förmedlas blev 

aktuell då författarna diskuterade resultatet i intervjustudien och ovanstående studie. Detta 

med anledning av att studiedeltagarna i resultatet i vår studie upplevde preoperativa 

lekstunder som underlättande inför anestesiinduktion.  
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Avseende preoperativ information till vårdnadshavare beskrev studiedeltagarna i 

intervjustudien de fall där preoperativ information inte nått fram till vårdnadshavaren som 

problematiska. Noggrann, tydlig information innan anestesiinduktionen lyftes fram av 

studiedeltagarna som en viktig faktor för att få en bra anestesiinduktion där både 

vårdnadshavare och barn var lugna. Anestesisjuksköterskans roll i förmedlingen av 

preoperativ information beskrevs i en studie och styrker ytterligare den bild som förmedlas i 

vårt resultat. Anestesisjuksköterskan bör återge informationen på ett lättförståeligt och 

neutralt sätt för att försäkra sig om att patienten förstått informationen (Sundqvist et al., 

2017).  Utifrån resultatet i intervjustudien handlar det om att kunna kommunicera fysiskt med 

barnet och samtidigt förmedla verbal information till vårdnadshavaren. Studiedeltagarna i 

intervjustudien talade om vikten av att visa vårdnadshavaren att deras barn blir bemött på ett 

lugnt och professionellt sätt.  

Flera studiedeltagare beskrev vikten av att vara förberedd för att kunna fokusera på 

vårdnadshavaren och barnet vid anestesiinduktion. Det ansågs som en styrka och ett 

hjälpmedel att känna sig trygg inför anestesiinduktion av barn då de hade diskuterat fallet 

innan med ansvarig anestesiolog för att ha en tydlig plan A och plan B. Detta arbetssätt stärks 

i en studie där de konkluderade att anestesisjuksköterskor eftersträvade att hela tiden ligga 

steget före och alltid ha patientens bästa i åtanke. Anestesisjuksköterskorna i deras studie 

upplevde att de kunde erbjuda bästa möjliga omvårdnad när de hade hela omvårdnadsplanen i 

tanken (Sundqvist & Anderzén-Carlsson, 2014). I intervjustudiens resultat framkom det att 

studiedeltagarna ställdes inför situationer där de behövde förmedla information till 

vårdnadshavare på ett neutralt och värderingsfritt sätt. Intervjudeltagarna benämnde också 

fenomenet att ligga steget före och ha identifierat de potentiella riskerna patienten kan ställas 

inför redan innan, för att kunna lägga full fokus på vårdnadshavaren och barnet under 

anestesiinduktionen. 

Det kan uppstå psykiskt påfrestande situationer i samband med anestesiinduktion på barn. 

Vårdnadshavare som inte är tillräckligt förberedda inför en problematisk situation beskrevs i 

intervjustudiens resultat. Situationer där barn inte vill samarbeta, där anestesisjuksköterskan 

fortsatte med anestesiinduktionen mot barnets vilja upplevdes som ansträngande och psykiskt 

påfrestande beskrivs även utav Runeson et. al (2010).  

Oroliga vårdnadshavare kan överföra sin oro till barnen (Chorney et. al, 2009). I 

intervjustudiens resultat beskrevs liknande svårigheter med oroliga vårdnadshavare och barn 

som inte ville samarbeta. Vidare berättade studiedeltagare att oroliga vårdnadshavare kunde 

överföra sin oro till barnen vilket försvårade arbetet. I sådana situationer beskrevs att det hade 

varit bättre om vårdnadshavaren inte var närvarande eller om någon annan vårdnadshavare 

närvarat vid anestesiinduktionen.  Frågan blir då hur vårdnadshavaren hade reagerat i ett 

sådant läge där de utesluts från en pågående anestesiinduktion och vilka konsekvenser det 

skulle få för vårdnadshavaren och barnet. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att lyfta en 

sådan diskussion om vilket förhållningssätt som anestesisjuksköterskorna bör ha och vem 

skulle få beslutande rätten att utesluta någon. I intervjustudiens resultat belystes inga 

genusskillnader mellan vårdnadshavare av studiedeltagarna. 

Ur ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att optimera förhållandena för en god 

anestesiinduktion med närvarande vårdnadshavare. Detta för att varje gång en operation 

stryks eller flyttas till framtiden innebär detta en stor kostnad för samhället och kan orsaka 

onödigt lidande för patienten.   

Metoddiskussion 
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Kvalitativa studier bedöms utifrån graden av trovärdighet (trustworthiness) vilken bygger på 

fyra kriterier; kredibilitet (credibility), tillförlitlighet (dependability), överförbarhet 

(transferability) och reflexivitet (reflexivity) (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kredibilitet syftar till hur väl data och analysprocessen överensstämmer med studiens avsedda 

fokus (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten i denna studie har uppnåtts genom 

noggranna beskrivningar av forskningsmetodens olika steg, från rekryteringsförfarande till 

dataanalys. Trovärdighet har säkerställts genom genomförandet av en pilotintervju, genom att 

följa intervjuguiden under intervjuerna, att spela in alla intervjuer och transkribera dem 

ordagrant. 

Tillförlitlighet hänvisar till hur forskarna har hanterat information och beslutsfattande vid 

tolkningen av data, till exempel om likheter och skillnader i materialet. Förtroende för 

tolkningar handlar om att fastställa argument för de mest troliga tolkningarna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Då författarna hade begränsad erfarenhet av att genomföra intervjuer, 

genomfördes en pilotintervju, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2016). På så vis 

kunde inadekvat data som hade kunnat påverka resultatet undvikas. Författarna ansåg att 

pilotintervjun gav adekvat data som de följande intervjuerna varpå den kunde inkluderas i 

studien. En mindre justering gjordes i intervjuguiden efter pilotintervjun och en fråga 

tillfördes, som deltagaren i pilotintervjun samtalade om och som bidrog till en klarare bild 

kring anestesisjuksköterskans upplevelse. För att verifiera transkriberingarna av de inspelade 

intervjuerna läste den författaren som genomfört intervjuerna igenom materialet och 

korrigerade i de fall det behövdes för att bevara essensen i meningen. Författarna inkluderade 

all data i analysen utan kompromiss. Likheter och skillnader mellan kategorier diskuterades 

kontinuerligt författarna sinsemellan under analysarbetets gång. Då författarna sökte att 

verifiera de framkomna resultaten fördes en dialog kring materialet för att uppnå en samsyn 

på samtliga kategoriseringar av data. Vidare redovisade författarna i resultatet bekräftande 

citat, representativa för innehållet. Båda författarna var aktiva och delaktiga i analysprocessen 

vilket styrker tillförlitligheten i studien.  

Författarna valde att samla in data genom individuella intervjuer. En styrka med individuella 

intervjuer till skillnad från fokusgruppsintervjuer är att deltagare får större utrymme att 

uttrycka sina individuella åsikter utan påtryckningar från ett potentiellt ”grupptänk” (Polit & 

Beck, 2016). Ytterligare en styrka med individuella intervjuer är att varje deltagare får mer 

tidsutrymme att återge just sin upplevelse av fenomenet i fokus, till skillnad från vid 

fokusgruppsintervjuer. Författarna ansåg även att det hade varit svårt att få ihop deltagare till 

fokusgrupper utifrån risken att det skulle kunna påverka operationsverksamheten på kliniken. 

Antalet intervjupersoner bestämdes utifrån vad som kunde ge tillräckligt med material för 

analys.  

Överförbarhet syftar till huruvida resultaten kan överföras till andra sammanhang eller 

grupper, samt förbättras genom tydliga och noggranna beskrivningar av deltagarnas 

sammanhang och urval (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarheten i denna studie kan 

anses vara begränsad till sådana verksamheter där vårdnadshavare tillåts närvara vid 

anestesiinduktion.  

Kvalitativa forskare är beroende av reflexivitet för att skydda sig mot personlig bias. 

Reflexivitet (till exempel självmedvetenhet och introspektion) är att reflektera kritiskt på jaget 

och att analysera och notera personliga värderingar som kan påverka datainsamling och 

tolkningar. Reflexivitet kan vara ett användbart verktyg för att förbättra kvaliteten på en 

studie (Polit & Beck, 2016). Författarna till denna studie diskuterade risken med den egna 

förförståelsen i egenskap av anestesisjuksköterskestuderande, och hur denna förförståelse 
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skulle kunna påverka intervjuerna. Författarnas förförståelse av barnanestesier och närvarande 

vårdnadshavare kunde ses som en styrka genom att ämneskompetensen kunde leda till fler 

följdfrågor under intervjuerna och vidare leda till ett rikare material. Det är troligt att det 

faktum att författarna är anestesisjuksköterskestudenter förenklade rekryteringsprocessen och 

ökade antalet potentiella deltagare. Vidare kan det ha underlättat för studiedeltagarna att 

uttrycka sig fritt då författarna var insatta i det sammanhang som de beskrev. Samtidigt kan 

förförståelsen ha negativa effekter om nyanser i beskrivningarna inte uttrycks ordagrant. 

Författarna diskuterade hur man skulle kunna motverka denna effekt genom att ställa 

följdfrågor och be deltagarna att utveckla sina beskrivningar och förklara erfarenheterna i 

detalj. Intervjudeltagarnas trygghet hade hög prioritet under studiens gång, vilket gjorde att 

författarna i enighet med Polit och Beck (2016) lät intervjupersonerna själva välja plats för 

intervjun. Vidare fick intervjuplatsen inte ge möjlighet till obehöriga att avlyssna, detta för att 

bevara intervjudeltagarnas konfidentialitet samt ge bästa möjliga förutsättning för 

ljudupptagningen av intervjun, i enighet med Polit och Beck (2016).  

Kliniska implikationer 

Studiens resultat belyser anestesisjuksköterskornas önskan om en postoperativ avstämning 

med vårdnadshavare för att kunna svara på frågor och samtidigt utvärdera hur den 

perioperativa processen har fungerat. Det framkom också i studien att 

anestesisjuksköterskorna upplevde både vårdnadshavare och barnet som mer lugna inför 

anestesiinduktionen om de fick vara på den preoperativa lekstunden. Verksamheter skulle 

kunna dra nytta av studiens resultat i utformningen av nya rutiner för perioperativ omvårdnad 

av vårdnadshavare och barn. Att rutinmässigt införa preoperativ lekstund för samtliga 

pediatriska patienter samt postoperativ avstämning med vårdnadshavare bidrar också till en 

möjlighet för anestesisjuksköterskor att utvärdera och förbättra sitt arbete kontinuerligt. 

Vidare kan resultaten i studien bidra till att utforma tydligare preoperativ information och 

skapa rutiner kring vem som ska förmedlar informationen till vårdnadshavaren och barnet.  

 

Förslag på vidare forskning 

Anestesisjuksköterskans profession existerar inte i samma form internationellt som den gör i 

Sverige, varför en internationell studie skulle vara svår att genomföra då 

anestesisjuksköterskans funktion och yrkesroll ser olika ut i olika länder. En större nationell 

studie med komparativ ansats kan vara nästa steg, där man jämför vårdnadshavarens 

upplevelse av anestesisjuksköterskan, anestesisjuksköterskans upplevelse av 

vårdnadshavaren, och barnets upplevelse av interaktionen mellan vårdnadshavare och 

anestesisjuksköterska. Detta tror författarna skulle kunna bidra till en större förståelse kring 

hela fenomenet med att ha närvarande vårdnadshavare med vid anestesiinduktion på barn. Att 

genomföra studien på en barnanestesiklinik på ett universitetssjukhus skulle vara av intresse 

anser författarna. Då skulle skillnader kunna studeras i upplevelsen av närvarande 

vårdnadshavare på en barnanestesiklinik i jämförelse med en klinik som både har barn och 

vuxenanestesier.  

  

Konklusion 

Det är en speciell situation anestesisjuksköterskan ställs inför då man har en närvarande 

vårdnadshavare med vid anestesiinduktion. Även om utmaningar fanns så upplevdes 

vårdnadshavarens närvaro naturligt i operationsrummet. Genom olika kommunikativa 

handlingar kunde anestesisjuksköterskorna vägleda vårdnadshavaren till en framgångsrik och 

väl upplevd anestesiinduktion. Anestesisjuksköterskans kommunikativa och empatiska 

förmåga sattes på prov i dessa situationer. Anestesier där vårdnadshavare medverkar kräver 

god förberedelse, sammanhållning och kommunikation i det interprofessionella teamet.  
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Bilaga 1  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ett projekt angående att beskriva 

anestesisjuksköterskan upplevelser av att ha vårdnadshavare med vid 

anestesiinduktion på barn. 

 

Syftet med projektet är att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av att ha 

vårdnadshavare med vid induktion på barn. Därför vänder vi oss till Dig.  

Din medverkan innebär att delta i en intervju vid ett tillfälle. Beräknad tidsåtgång är ca 20 

minuter. Intervjuerna genomför Vedran eller Jonas, som studerar till anestesisjuksköterska vid 

Örebro universitet. Efter ni anmält intresse kommer ni att kontaktas via mail, telefon eller 

personligen på arbetsplatsen. Intervjuerna är tänkta att ske under arbetstid på din klinik. Detta 

kommer vi överens om med enhetschefen, då en lucka uppstår i slutet på arbetsdagen eller det 

finns lämplig avbytare på sal som kan täcka under intervjutiden. 

Projektet är godkänt av verksamhetschefen vid ANIVA kliniken, vid XXX sjukhus. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du har rätt att avbryta Din medverkan när som helst under 

arbetets gång utan att ange orsak  

Det inspelade och transkriberade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga 

kommer att kodas och förvaras på lösenordskyddad dator. Ingen obehörig har tillgång till 

datafil. Resultatet kommer att sammanställas som ett magisterarbete vid Örebro universitet 

och redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda personer kommer att identifieras. Allt 

datamaterial kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd.  

 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

   

Jonas Lundquist 

 

Leg sjuksköterska 

Student specialistutbildningen inom 

anestesisjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper   

Örebro universitet 

 

Tfn: 070-2353400 

  

 

Vedran Kuzman 

Leg. sjuksköterska  

Student specialistutbildningen 

inom anestesisjukvård. 

Institutionen Hälsovetenskaper  

Örebro universitet 

Tfn: 079-0276092 

 

 

 

Karin Falk-Brynhildsen 

 

Handeledare 

Lektor 

Institutionen 

Hälsovetenskaper   

Örebrouniversitet 

 

Tfn: 019-303615 

Epost: Jonas: jonas.martin.lundquist@gmail.com Vedran: vedran.kuzman.mdh@gmail.com 

Karin: Karin.falk-brynhildsen@oru.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Intervjuplats: 

Datum för intervjun, hur lång tid tog intervjun, vem genomförde intervjun? 

 

 

 

Tänk på att - om svaret tillåter - att ställa följdfrågor som: 

• Kan du ge mer exempel? 

• Kan du berätta mer detaljerat? 

• Hur kände du då? 

• Vad tänkte du då? 

• Vad gjorde du då? 

 

 

Kan du berätta om den senaste anestesiinduktionen som du gjorde som 

vårdnadshavare var med på salen? 

Möjliga följdfrågor: 

• Hur kändes det? 

• Hur tänkte du då? 

 

 

Hur känner du då en vårdnadshavare är med vid anestesiinduktion på barn? 

Möjliga följdfrågor: 

-          Hur menar du? 

-          Beskriv vad du menar med det. 

Vilka fördelar upplever du finns med att vårdnadshavare får vara med vid 

anestesiinduktion? 

Möjliga följdfrågor: 

-          Kan du utveckla detta? 

-          Vilken tycker du är den främsta fördelen? 

Vilka nackdelar upplever du finns med att vårdnadshavare får vara med vid 

anestesiinduktion? 

Möjliga följdfrågor: 

-          Utveckla nackdelar som nämns? 

-          Vilken är den främsta nackdelen enligt dig? 

Vilket väger tyngst enligt dig, fördelarna eller nackdelarna? 

Möjliga följdfrågor: 

-          På vilket sätt väger detta tyngst? 

-          Utveckla gärna mer! 

Finns det några beteenden hos vårdnadshavare som du upplever är ständigt 

återkommande? 
Möjliga följdfrågor: 
-          Om ja, vilka då? 
-          Är detta beteenden positiva eller negativa utifrån ditt perspektiv? 
-          Hur menar du? 

Upplever du att vårdnadshavaren och barnet är i de flesta fall tillräckligt 

informerade innan de kommer till operation?  
Möjliga följdfrågor: 
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-          Om nej, vad för typ av information är det som upplevs som otillräcklig? 

-          Varför tror du denna information är viktig för vårdnadshavaren eller barnet? 

-          Är de mottagliga för information enligt dig? 

Finns det några kommunikativa hinder mellan anestesisjuksköterskan och 

vårdnadshavaren inne på salen? 
Möjliga följdfrågor: 
-          Hur kan dessa kommunikativa hinder motverkas? 
-          Vilket är det största hindret enligt dig? 

-           Var får du för stöd och hjälp ifrån ifall kommunikationen inte fungerar? 
Kan du berätta om händelse inom detta ämne från din personliga erfarenhet som 

du reflektera mycket över? 

Möjliga följdfrågor: 

-          Hur kändes det? 

-          Vad tog du med dig från den erfarenheten? 

Slutligen, om du fick ge dina 3 bästa tips till en nybliven anestesisjuksköterska 

eller kollega som saknar erfarenhet kring barnanestesier och vårdnadshavare 

som medverkad vid anestesiinduktion, vilka skulle de vara? 

Möjliga följdfrågor: 

-          Utveckla gärna det du berättade. 

 


