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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien var att beskriva olika preoperativa informationssätt och hur de 

påverkar föräldrarnas oro i samband med att deras barn genomgår en operation i 

generell anestesi. Metoden har utgjorts av en litteraturstudie där datamaterialet har 

bestått av 15 studier, beskrivande preoperativa informationssätt. Fyra huvudgrupper av 

informationssätt bildades: skriftlig, visuell, verbal och preoperativa 

förberedelseprogram. Därefter bildades underkategorier med faktorer som påverkar 

informationens förutsättningar: operationer, föräldra- och/eller barnanpassad 

information, barnets ålder, tidpunkt för information, övrig information. Studierna visar 

att preoperativ information kan minska föräldrarnas oro. Bäst resultat visade 

interventionsstudierna, med ett mer omfattande preoperativt förberedelseprogram. Att 

barn och föräldrar får ta del av informationen tillsammans och att den är individuellt 

anpassad, har också betydelse för föräldrarnas oro. 
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1.0 INLEDNING 
När ett barn ska genomgå en operation är målet att barn och föräldrar ska känna sig lugna och 
trygga under den perioperativa fasen d.v.s. tiden före, under och efter operation (Lindwall &  
von Post, 2000). Rutiner inför en planerad operation på ortopedsektionen, 
Universitetssjukhuset Örebro,(USÖ) är att barn och föräldrar får ta del av information som 
ges av bl.a. operatör, personal på avdelning och anestesiläkare. Barnet får premedicinering 
och en förälder får följa med till operation, för att vara med under anestesiinduktionen d.v.s. 
inledningen av ”narkosen”. Som anestesisjuksköterskor upplever vi att föräldrarnas 
sinnesstämning tycks påverka barnet både när det gäller lugn och oro. Funderingar finns om 
föräldrarnas lugn respektive oro kan påverka barnet, men även hur vi kan arbeta med 
information, trygghet och kontinuitet inom sjukvården. Vid ortopedsektionen, 
anestesikliniken USÖ, arbetar vi efter en organisationsmodell ”Den perioperativa dialogen” 
(Lindwall & von Post, 2000). Som anestesisjuksköterskor samtalar vi med barn och föräldrar 
pre-, intra och postoperativt. Vår grundtanke är att trygga föräldrar, ger trygga barn och att 
information kan påverka förhållandet. Men ytterligare kunskap behövs om hur olika 
preoperativa informationssätt kan påverka föräldrarnas oro och vi söker nu svaren i 
litteraturen. 

 

2.0 BAKGRUND 

2.1 Barns preoperativa oro. 
När barn blir inlagda på sjukhus reagerar de olika på händelser beroende på ålder, förståelse, 
fantasi, verklighetsuppfattning och tidigare upplevelser (E:son Månsson & Enskär, 2000). 
Känslan hos barn som ska genomgå en operation kännetecknas ofta av subjektiva känslor som 
spänning, onda aningar, nervositet och oro, vilket kan visa sig i olika former av beteende 
(Kain, Mayes, Connor, & Cicchetti, 1996). Barnets preoperativa oro kan påverka deras 
förmåga att samarbeta under anestesiinduktion och postoperativt (Li & Lam, 2003). Det finns 
ett samband mellan preoperativ oro hos barn och postoperativ smärta, ökad konsumtion av 
smärtstillande läkemedel, generell oro, sömnproblem, sängvätning, ätstörningar och 
separationsångest postoperativt. (Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Karas, & McClain, 2006; 
LaMontage, Hepworth, & Salisbury, 2001; Li, & Lam, 2003). Det finns uppgifter som visar 
att upp till 54 % av alla barn, som genomgår en generell anestesi utvecklar negativa beteenden 
efter en operation (Kain, Mayes, Wang, Caramino, Krivutza, & Hofstadter, 1999).  
 

2.2 Föräldrarnas preoperativa oro.    
Oro är normalt i en stressfull situation och kan ha effekt på humör, uppträdande och 
kommunikation. Normal oro kan bli mycket stark i vissa situationer (Arnstein, 1997) 
Föräldrar oroar sig för barnets: operation, anestesi, postoperativa smärta och behandling, men 
även för att vara på sjukhuset. Flera studier har kommit fram till att de mest oroande 
faktorerna för föräldrarna är separationen från barnet efter anestesiinduktionen. Se sitt barn bli 
livlös/falla i sömn under induktionen och att se sitt barn bli orolig innan induktion (Vessey, 
Bogetz, Casrza, Liu, & Cassady, 1994; Shirley, Thompson, Kenward, & Johnston, 1998; 
Halverson, 1998). Föräldrarnas oro har en tendens att öka när tiden för anestesin närmar sig, 
kulmen nås när barnet förlorar medvetandet troligtvis för att det väcker känslor av separation, 
oron minskar först efter induktionen (Messeri, Caprilli, & Busoni, 2004). 
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Studier visar att mödrar oftare är oroligare än fäder i samband med barnets anestesi/operation 
(Shirley et al., 1998; Messeri et al., 2004). Dessutom visar en studie att mödrar till yngre barn 
är mer oroliga, än mödrar till äldre barn som ska genomgå en operation (MacLaren & Kain, 
2008).  Vid vilken tidpunkt föräldrarna trodde att de hade störst nytta av att få information har 
studerats. Föräldrarna önskade preoperativ information om barnets operation inom en vecka 
(Wisselo, Stuart, & Muris, 2003).  
 

2.3 Individuella anpassnings strategier   
Det finns olika strategier för en individ att anpassa sig till en stressfull situation. Vissa 
personer kommer att undvika att ta in information som kan vara obehaglig eller oklar. Den 
gruppen benämns som ”avoidance” medan den andra gruppen som söker all tillgänglig 
information som finns att tillgå och benämns som ”monitoring” (Miller, 1987). Det behov 
som föräldrar har angående information inför sitt barns operation, beror på individuell 
anpassnings stil. Vissa föräldrar söker mycket information för att bli mindre oroliga, samtidigt 
som andra undviker mycket information eftersom de då blir oroligare i den speciella 
situationen. Det finns inget samband mellan personernas utbildning och individuell 
anpassnings stil (Wisselo et al., 2004). 
 

2.3 Hur föräldrarnas oro påverkar barnet   
En reduktion av föräldrarnas oro är önskvärd i samband med barnets anestesi, eftersom det 
har visat sig att ökad oro hos föräldrarna leder till en ökad oro hos barnet (Shirley et al., 1998; 
Kain et al., 1999; LaMontage, Hepworth, & Salisbury, 2001; Wisselo et al., 2003; Li & Lam, 
2003). Det är därför viktigt för anestesipersonalen att känna till att en ökad oro hos 
föräldrarna, även har visat sig att öka barnets oro inför anestesi/operation (Kain et al., 1999). 
Föräldrars oro kan påverka barnets oro och även dess smärtupplevelse efter en operation. I 
allmänhet är barn till oroliga föräldrar mer rädda, oroliga och stressade efter en operation än 
barn till mindre oroliga föräldrar (LaMontage et al., 2001). Det finns ett flertal studier av 
interventioner för att minska barnets oro i samband med anestesi/operation, men det är brist 
på interventioner som direkt avser att minska föräldrarnas oro. Eftersom det finns ett starkt 
samband mellan föräldrarnas oro och barnets oro, är detta ett tydligt problem (Kain et al., 
1999).  
 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1966) beskriver i sin bok ”Interpersonal aspects of 
nursing” patientens situation i samband med kirurgi och vad sjuksköterskan kan göra för att 
tillmötesgå den kirurgiska patientens behov. För de flesta patienter innebär den preoperativa 
perioden stor oro. Det inverkar på patientens förmåga till, att vara uppmärksam, till att tänka, 
till egna meningar, till att bestämma och till att lära. Enligt Travelbee är de två viktigaste 
basala behoven en människa har i förbindelse med kirurgi, behov av kognitiv klarhet, och 
behov av trygghet. 
 
Behov av kognitiv klarhet syftar på människans behov att förstå, vad som kommer att ske med 
honom. En människa som vet vad han har att förvänta är mindre benägen till att fantisera, för 
att förstå vad han upplever. Fantasierna kan bli orealistiska och vara en källa till ökad oro och 
rädsla inför operation. 
 
Behov av trygghet, syftar till patientens behov av att tro att han överlever det kirurgiska 
ingreppet. Att han får professionell omvårdnad och inte blir övergiven i för honom en 
krissituation. (Travelbee, 1966). 
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2.6 Begrepp 

2.6.1 Parents – föräldrar 
Nationalencyklopedins översättning av parents = föräldrar (Nationalencyklopedin, 2008). 
I litteraturen används olika begrepp som föräldrar, anhörig, närstående. I litteraturstudien 
används föräldrar som ett gemensamt ord, om dem som är närmast ansvariga för barnet.  

2.6.2 Anxiety - oro 
Nationalencyklopedins svenska översättning av anxiety = 1. Ängslan, oro, bekymmer. 
 2. Ångest. 3. Iver, önskan. (Nationalencyklopedin, 2008). Travelbee skriver om anxiety  i 
kapitel XII Kirurgi - en mänsklig erfarenhet. Anxiety är enligt Travelbee en subjektiv 
upplevelse som karakteriseras av spänning, oro och onda aningar till följd av verkligt eller 
upplevt hot som är i behov av bekräftelse (Travelbee, 1966).  
Nationalencyklopedins förklaring av oro är: (känsla av) (lätt) upprördhet, rädsla och olust.  
(Nationalencyklopedin, 2008). I litteraturstudien översätts anxiety med oro. 

2.6.3 Information 
Information kommer enligt Nationalencyklopedin från det latinska ordet informa´tio, av 
info´rmo 'utbilda', 'undervisa', eg. 'ge form åt något', generell beteckning för det meningsfulla 
innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. En strikt gräns mellan information 
och kunskap är svår att dra. Information innebär att någon får kännedom om någonting "blir 
informerad". Den kan ses som en nödvändig, men ej tillräcklig förutsättning för kunskap i 
betydelsen djupare insikt (Nationalencyklopedin, 2008).  

2.6.4 Kommunikation 
Kommunikation kommer enligt Nationalencyklopedin från det latinska ordet communica´tio 
'ömsesidigt utbyte', av commu´nico 'göra gemensamt', 'låta få del i', 'få del av', 'meddela', av 
commu´nis 'gemensam', 'allmän', 'offentlig', överföring av information mellan människor, 
djur, växter eller apparater.  Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari 
informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.   
(Nationalencyklopedin, 2008).  
 
Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap består enligt Travelbee i kommunikation. 
Kommunikation är en ömsesidig process där man delar eller förmedlar tankar och känslor. 
Kommunikation är en förutsättning för uppnående av det som enligt Travelbee är målet för 
omvårdnaden, nämligen att hjälpa patienten att bemästra sjukdom, lidande och finna en mening 
i sin upplevelse. (Kirkevold, 2005)   

2.6.5 Perioperativ vårdprocess 
Perioperativ vård som begrepp började användas i USA på 1970-talet. Den perioperativa 
vårdprocessen är ett systematiskt sätt att reflektera över patientens behov och önskningar i 
samband med en operation. Dess mål är optimal hälsa. Rent allmänt indelas vårdprocessen i 
fyra steg: Patientanalys med datainsamling och dataanalys, planering av vården, dess 
vårdhandlingar och vårdaktiviteter, genomförande av den planerade vården samt utvärdering 
av vården (Lindwall & von Post, 2000). 
 

 
 
 

javascript:showArticle('i_sect_id=228277');
javascript:showArticle('i_sect_id=211471');
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2.5 Att förbereda barn och föräldrar inför operation. 
Föräldrarna betyder mycket för små och stora barns trygghet. Föräldrarna måste förberedas 
väl, särskilt på omständigheterna i samband med insomnandet och uppvaknandet. De kan vara  
känslomässigt engagerade och bara uppfatta delar av det som sägs. Under anestesin och 
operation hamnar föräldrarna i bakgrunden. De är passiviserade och ”den offentliga 
omsorgsgivaren” tar över. Väntetiden kan vara svår och de måste därför få något att förhålla 
sig till och veta hur lång tid anestesin kommer att ta. De avdelningar som har barnpatienter 
bör samarbeta så att detta kan hanteras på ett bra sätt (Hovind, 2005). Föräldrarna har ett 
berättigat krav att få information och att få överföra informationen om speciella förhållanden, 
till sina och barnens önskemål. Konkret och praktisk information om tider, hur det ser ut där 
barnet skall sövas, hur det kommer att gå till och om vilka som skall vara med är av stort 
värde för barn och anhöriga. Att stötta föräldrarna har stor betydelse även för barnet (Halldin, 
2005).  
 

2.6 Barnens grundläggande rättigheter 

2.6.1 FN´s barnkonvention 
De grundläggande principerna i FN´s barnkonvention kan sammanfattas i fyra punkter, de är 
att: alla barn har samma rättigheter, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, alla barnen har 
rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. 
(UNICEF the United Nations Children's Fund, 2008). 

2.6.2 Svensk lagstiftning 
Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder 
för undersökning, vård och behandling som finns. Om informationen inte kan lämnas till 
patienten skall den i stället lämnas till en närstående till patienten. Hälso- och sjukvårdslag 
1982:763 (Socialstyrelsens författningssamling, 2008).  
 
Utifrån den utgångspunkt som är beskrivet i bakgrunden, att föräldrarnas oro kan påverka 
barnets oro, är det viktigt med fördjupad kunskap inom området. 
 
 

3.0 SYFTE 
Att beskriva olika preoperativa informationssätt och hur de påverkar föräldrarnas oro i 
samband med att deras barn ska genomgå en operation i generell anestesi. 

Frågeställningar 
1) Vilka preoperativa informationssätt har studerats? 
2) Hur påverkar preoperativ information föräldrarnas oro?  
 

 

4. METOD 
Vi har använt flödesschemat för litteraturstudier enligt Polit & Beck (2004) som stöd i 
litteraturstudien. En systematisk litteraturstudie är en skriftlig sammanställning av resultat  
utifrån ett problem som går att studera. En litteraturstudie innebär att formulera en 
frågeställning, planera en sökstrategi och genomföra en sökning. De relevanta artiklar som 
sökningen resulterar i skall sedan kritiskt granskas och utvärderas. Resultatet analyseras och 
integreras sedan i olika mönster och teman (Polit & Beck, 2004). Referenser i texten är  
hanterade enligt en artikel från tidskriften Journal of Neuroscience Nursing (Petchprapai & 
Winkelman, 2007).  
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4.1 Sökstrategi  
De systematiska sökningarna gjordes i referensdatabaserna Cinahl, Medline, Medline 
Pubmed. Inledningsvis gjordes sökningar mellan år 2000 – 2006 men p.g.a. otillräckligt 
resultat utökades sökningen till 1997 – 2007.  
 
Sökorden som användes var ämnesorden information, parent, preoperative, preparation, och 
surgery. Samtliga sökord användes var för sig och tillsammans. För att täcka in olika varianter 
av ämnesorden användes trunkering. Kombinationen parents och preoperative gav flest 
artiklar. Många artiklar var dubbletter och fanns i samtliga tre databaserna. Sökorden 
anaesthesia, anxiety, caring, child, experience, family, next of kin, nursing, pediatric, play 
therapy och relatives användes också. Eftersom sökorden var många och inte gav ytterligare 
artiklar till resultatet, är de inte redovisade i sökmatrisen.  
 
Den slutgiltiga sökningen skedde vid ett tillfälle den 15 januari 2008 (Bilaga 1).   
Det gjordes en manuell sökning utifrån referenslistor i artiklarna som framkom i den 
elektroniska sökningen och Review artiklar som motsvarade frågeställningen men det gav 
inga ytterligare artiklar till resultatet. 
 

4.2 Urval 
Inklusionskriterier var artiklar från år 1997-2007, skrivna på engelska från 
referensdatabaserna Cinahl, Medline, Medline Pubmed. Exklusionskriterier var icke 
engelskspråkiga och vetenskapliga artiklar som var publicerade före 1997. 
Vid första urvalet lästes totalt 1449 titlar. I de artiklar där titeln var relevant, lästes abstracten. 
Vid andra urvalet lästes 50 artiklar för att se om de motsvarade syftet och frågeställningarna. I 
det tredje urvalet utvärderades 15 artiklar, enligt checklista för kvantitativa artiklar och 
därefter gjordes en kvalitetsvärdering enligt Forsberg & Wengström (2003).  
 
Inkluderade artiklar utifrån sökresultatet, var de studier som motsvarade syftet d.v.s. innehöll 
någon form av preoperativ information (intervention) till barn och/eller föräldrar och 
dessutom mätte föräldrarnas oro. Exkluderade artiklar utifrån sökresultatet, var de studier 
som beskrev preoperativ information till barn och föräldrar, men endast mätte barnets oro. 
Studier där interventionen var en handling t.ex. närvaro av föräldrar under anestesiinduktion, 
eller att föräldrarna fick akupunktur för att minska deras oro. Andra artiklar som exkluderades 
var studier där populationen var för liten för att ge ett säkert resultat, studier med låg kvalité, 
fallstudier, avhandlingar, reviewartiklar och artiklar som inte motsvarade syftet.  
 
Det slutliga resultatet av den systematiska sökningen gav 15 artiklar; 2 artiklar från Cinahl, 1 
artikel från Medline Pupmed och 13 artiklar i Medline som ingår i artikelmatrisen (bilaga 2.). 
 

4.3 Värdering 
Artiklarnas kvalité är systematiskt granskade och värderade utifrån: syfte och frågeställningar, 
design, urval, mätinstrument, analys och tolkning med stöd av en checklista för kvantitativa 
artiklar (Forsberg & Wengström, 2003, s. 192-195). Högt bevisvärde har randomiserade 
kontrollerade studier med experimentell design, ett något lägre bevisvärde har icke 
randomiserade studier (Forsberg & Wengström, 2003, s. 120). Granskningen har skett enskilt 
och därefter gemensamt. Efter diskussion och gemensam bedömning inkluderades artiklar 
med medel och högt bevisvärde i litteraturstudiens resultat. I litteraturstudien är 14 av 15 
artiklar etiskt granskade och godkända.  
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4.3 Bearbetning och analys 
Med hjälp av flödesschema från Polit & Beck har bearbetning och analys genomförts (Polit & 
Beck, 2004, s. 105). Efter att gemensamt granskat och värderat artiklarna ställdes frågor till 
materialet utifrån litteraturstudien syfte och den första frågeställningen. Inledningsvis 
analyserades studiernas interventioner d.v.s. preoperativa informationssätt, för att se likheter 
och olikheter. Studierna delades in i fyra huvudgrupper, skriftlig information, visuell 
information, verbal information och preoperativa förberedelseprogram. Nästa steg var att 
utifrån syfte och den andra frågeställningen analysera hur interventionerna påverkade 
föräldrarnas oro.  
 
Ytterligare frågor ställdes som var viktiga för att kunna göra jämförelser mellan studierna.  
Med hjälp av färgkodning kunde innehåll ses, som bildade undergrupper: Operationer, 
Föräldra- och/eller barnapassad information, Barnets ålder, Tidpunkt för information, 
Preoperativ information utöver interventionen. Undergrupperna belyser likheter och olikheter 
mellan studierna och hur de dessutom kan påverka informationens förutsättningar och 
föräldrarnas oro. Några frågor har inte tagits med i resultatet; sker informationen enskilt eller i 
grupp, upprepas informationen och om det fanns ett samband mellan föräldrarna och barnets 
oro. Slutligen sammanfattades de olika resultaten under respektive rubrik.  
 
 

5.0 RESULTAT 
I resultatet beskrivs olika informationssätt som delats in i huvudgrupper, för att sedan belysa 
faktorer som kan påverka informationen och föräldrarnas oro. Därefter följer en beskrivning 
av informationens effekter på föräldrarnas oro.  
 

5.1 Preoperativa informationssätt 

5.1.1 Skriftlig information  
I resultatet ingår fem studier med skriven information, som är uppbyggd på olika sätt och här 
följer en kort beskrivning av de olika informationssätten. 
  
I de två första studierna användes ett anestesiologisk informations blad/häfte (Bellew, 
Atkinsson, Dixon, & Yates, 2002; Spencer & Franck, 2005). I den tredje studie användes en 
speciellt utarbetad tecknad informationsbok för barn 2-10 år, som skrevs av ett författarteam 
med bl.a. barnpsykolog och barnläkare. Boken handlade om kaninen Mauritz som genomgick 
en operation. Både barn och föräldrar tog del av informationsboken (Felder-Puig, Maksys,  
Noestlinger, Gadner, Strark, Pfluegler, & Topf, 2003). Den fjärde studiens information bestod  
av en interaktiv preoperativ lärobok som var anpassad till barn, den beskrev rutinerna på en 
operations avdelning. Ett interaktivt moment var t.ex. att barnet kunde ta bort anestesiologens 
munskydd och se personens ansikte bakom munskyddet. (Margolis, Ginsberg, Dear, Ross, 
Goral, & Bailey, 1998). Den femte och sista studien med skriftlig information var en 
interaktiv animerad CD-rom/bok med en berättelse om ett barn som genomgår en operation. 
Den innehöll information till barn och föräldrar om preoperativa förberedelser, situationer och 
eventuella problem som kan uppstå på operationsdagen eller postoperativt (Hug, Tönz, & 
Kaiser, 2005).  
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5.1.2 Visuell information  
Den visuella informationen bygger på fyra studier, som bestod av videoinformation som hade 
utformats på följande sätt:  
 
I den första studien visades en videoinformation där ett barn får generell anestesi och två barn 
sederas vid en tandläkarbehandling (Kupietzky, 2006). Den andra studien var en 
informationsvideo som visar ett barns inhalationsinduktion d.v.s nedsövning (Zuwala & 
Kimberly, 2001). I den tredje studien användes en informationsvideo som handlade om ett 
barn som kommer till en dagkirurgisk enhet för operation, i kombination med skriven och 
verbal information (McEwan, Moorthy, Quantock, Rose, & Kavanagh, 2007). Slutligen 
användes i den fjärde studien, en professionellt beskrivande utbildningsvideo ”Ditt barns 
anestesi” innehållande detaljerad anestesiinformation, barns upplevelser och rutiner kring 
operationen (Cassady, Wysocki, Miller, & Izenberg, 1999).  

5.1.3 Verbal information  
I två studier gavs verbal information, i den första studien fick föräldrarna informationen om  
pre- och postoperativa rutiner som var individuellt anpassat efter deras  behov (Chan & 
Molassiotis, 2002). I den andra studien fick föräldrarna ta del av verbal anestesiinformation 
och dessutom en detaljerad information om komplikationer i samband med barnanestesi. 
Komplikationerna redovisades med hjälp av statistik (Kain, Wang, Caramino, Hoftstadter, & 
Mayes, 1997).   

5.1.4 Preoperativa förberedelseprogram 
I fyra studier har forskarna kombinerat olika former av information: I den första fanns ett 
psykologiskt förberedelseprogram – med rollspel, skriftlig alternativt muntlig information och 
information på operationsdagen (Hatava, Olsson, & Lagerkranser, 2000). Den andra studien 
innehåller ett omfattande förberedelseprogram (Bilaga 3) – med information, visning av 
operation, videofilm och rollspel (Kain, Caramino, Mayes, Genevro, Bornstein, & Hofstadter, 
1998). Som en tredje studie presenterades ett familjecentrerat förberedelse program – med 
standardiserat vård program och föräldrarnärvaro på operation, samt ADVANCE behavioral 
preparation program (Bilaga 4) och med ett uppföljande telefonsamtal (Kain, Caldwell-
Andrews, Mayes, Weinberg, Wang, MacLaren, & Blount, 2007). Slutligen bestod den fjärde 
studien av ett psykologiskt förberedelse program för barn, med föräldrar engagemang – rutin 
information, visning av lokaler och terapeutisk lek på operation (Li, Lopez, & Lee, 2007). 
 
Den terapeutiska leken innebar att: Barn och föräldrar fick träffa en operationsklädd person, 
som dessutom var forskaren vid ett möte. Vid detta möte visade forskaren barn och föräldrar 
de aktuella lokalerna d.v.s. reception, förberedelserum, operationssal och uppvakningsrum. 
Forskaren samlade sedan en mindre grupp på fem barn och deras föräldrar till en timmes lek 
inne på en operationssal. Där demonstrerades hur vitala kontroller mäts t.ex. puls och 
blodtryck, mätningarna utfördes på en docka som föreställde ett barn på 8-10 år. Forskaren 
visade hur syrgas ges och hur man inhalerar in läkemedel via en andningsmask,  
dessutom visades moment kring intravenös terapi. Varje barn bjöds sedan in i leken och fick 
av forskaren stöd för att prova på olika moment och aktivt prova dessa på dockan.  
Barnen fick även utforska den utrustning som fanns i rummet t.ex. EKG apparat, oxygen 
mätare, blodtrycksmätare och andningsmask. Mot slutet uppmanades föräldrar och barn att ta 
upp frågor, om sådant som de oroade sig för med anledning av den kommande operationen 
(Li et al., 2007).  
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5.2 Informationens förutsättningar 

5.2.1 Operationer   
De vanligaste operationerna som förekom i studierna var olika typer av dagkirurgiska ingrepp 
(Hug et al., 1998; Spencer & Franck, 2005; Cassady et al., 1999; Kupietzky, 2006; McEwan  
et al., 2007; Zuwala & Kimberly, 2001; Hatava et al., 2000;  Kain et al., 1997; Kain et al., 
1998; Kain et al., 2007; Li  et al., 2007). Det förekom också mer preciserade 
operationsingrepp som öra-näsa-hals operationer (Felder-Puig et al., 2003) och urologi- eller 
plastikoperation (Chan et al., 2002). I en studie förekom både dagkirurgiska och inneliggande 
patienter (Bellew et al., 2002).  
 
Sammanfattningsvis var det ingrepp med lättare kirurgi som förekom i studierna. 

5.2.2 Föräldra- och/eller barnanpassad information  
I tre av de fem studierna med skriftlig information, läste barnet och föräldrarna boken eller 
tittade på CD-rom/bok tillsammans (Felder-Puig et al., 2003; Margolis et al., 1998; Hug et al., 
2005). I de två övriga studierna med skriftlig information var informationsbroschyrerna 
anpassade till föräldrarna (Bellew et al., 2002; Spencer & Franck 2005). Den verbala- och 
videoinformationen var endast anpassad till föräldrarna (Cassady et al., 1999; Chan & 
Molassiotis, 2002; Kain et al., 1997; Kupietzky, 2006; McEwen et al., 2007; Zuwala & 
Kimberly, 2001). I en av studierna med verbal information tog man hänsyn till föräldrarnas 
individuella behov (Chan & Molassiotis, 2002). Alla fyra preoperativa 
förberedelseprogammen var anpassade både till barnet och till föräldrarna (Hatava et al., 
2000; Kain et al., 1998; Kain et al., 2007; Li et al., 2007).  
 
Sammanfattningsvis var det endast i tre studier av åtta, där informationen var anpassad till 
föräldrarna, som kunde påvisa mindre oro bland föräldrarna i interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. (Cassady et al., 1999; Chan & Molassiotis 2002; McEwen 
et al., 2007). Fem av sju studier med information anpassad både till barn och till föräldrar 
kunde visa på mindre oro i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. (Felder-Puig 
et al., 2003; Hatava et al., 2000; Kain et al., 1998; Kain et al., 2007; Li et al., 2007). 

5.2.3 Barnets ålder 
I två studier när den skriftliga informationen bestod av barnböcker var åldern på barnen 
mellan 2-10 år (Felder-Puig et al., 2003) och 2-6 år (Margolis et al., 1998). I två andra studier 
med skriftlig information till föräldrar (Bellew et al., 2002; Spencer & Franck, 2005) och i en 
studie med CD-rom/bok anpassad till barn och föräldrar (Hug et al., 2005) uppges inte åldern 
på barnen. I två av de fyra studierna som bestod av informationsvideo anpassad till 
föräldrarna, var åldern på barnen < 16 år (McEwen et al., 2007) och 10 mån – 10 år (Zuwala 
& Kimberly, 2001). I de två andra studierna framgår inte åldern (Cassidy et al., 1999; 
Kupeitzky, 2006). I studier med verbal information till föräldrarna, var åldern, 1-9 år (Chan & 
Molassiotis, 2002) och 4-12 år (Kain et al., 1997). I de studier som barn och föräldrar 
genomgick ett preoperativt förberedelseprogram var barnen 2-10 år (Hatava et al., 2000), 2-12 
år (Kain et al., 1998), 2-10 år (Kain et al., 2007), 7-12 år (Li et al., 2007).  
 
Sammanfattningsvis, var åldern på barnen i studierna mellan 10 mån och16 år. 
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5.2.4 Tidpunkten för information 
I tio av elva studier fick barn och föräldrar skriftlig, verbal information eller ett preoperativt 
förberedelseprogram under det preoperativa besöket (Bellew et al., 2002; Chan & Molassiotis 
2002; Felder-Puig et al., 2003; Hatava et al., 2000; Kain et al., 1997; Kain et al., 1998; Kain et  
al., 2007; Li et al., 2007; Margolis et al., 1998; Spencer & Franck 2005). I en studie framgår 
inte tidpunkten (Hug et al., 2005).  Videoinformationen visades för föräldrarna på  
dagkirurgen, operationsdagens morgon, (Kupietzky, 2006; McEwen et al., 2007; Zuwala & 
Kimberly, 2001) med undantag från en studie där tidpunkten inte framgår (Cassady et al., 
1999).  
 
Sammanfattningsvis så kunde sex av de elva studierna när barn och/eller föräldrar fick 
information under det preoperativa besöket påvisa mindre oro hos föräldrarna i 
interventionsgruppen (Chan & Molassiotis; Felder-Puig et al., 2003; Hatava et al., 2000; Kain 
et al., 1998; Kain et al., 2007; Li et al., 2007). När föräldrarna fick se en informationsvideo på 
dagkirurgen, operationsdagens morgon kunde man visa på mindre oro hos föräldrarna i 
interventionsgruppen i två av fyra studier (Cassady et al., 1999; McEwen et al., 2007). 

5.2.5 Annan preoperativ information utöver interventionen 
I flertalet studier fick barn och föräldrar också annan preoperativ information utöver 
interventionen i både interventions- och kontrollgrupperna. 
 
Barn och föräldrar som fick skriftlig information, fick förutom interventionen träffa 
anestesiolog (Bellew et al., 2002), eller rutininformation om anestesi och operation (Felder-
Puig et al., 2003; Hug et al., 2005; Margolis et al., 1998). I två av fyra studier med 
videoinformation får både intervention och kontrollgruppen en informationsbroschyr 
(Mc-Ewen et al., 2007; Zuwala & Kimberly, 2001). I de andra studierna med 
videoinformation framgår det inte om barnen och/eller föräldrarna fick någon ytterligare 
information utöver interventionen (Cassady et al., 1999;  Kupietzky, 2006). 
 
I studierna med verbal information framgår det inte om det ges någon ytterligare information 
utöver interventionen (Chan & Molassiotis, 2002; Kain et al., 1997). I studierna med 
preoperativt förberedelseprogram varierar mängden av övrig information. Barn och föräldrar 
fick en kort information om anestesi och operation av anestesisjuksköterska (Hatava et al., 
2000) eller rutininformation på dagkirurgen 1-2 veckor före operation (Li et al., 2007). I två 
studier får föräldrar och barn standardiserat vårdprogram med information och rundvandring 
på operationsavdelning (Kain et al., 1998; Kain et al., 2007) och i en av de studierna får de 
dessutom träffa en Child-Life specialist (bilaga 3) (Kain et al., 2007).  
 
Sammanfattningsvis så är variationen av ytterligare preoperativ information utöver 
interventionen, stor mellan studierna, från att barn och föräldrar får träffa anestesiläkare till att 
de får information, rundvandring på operation och möte med en lekterapeut.                                                     
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5.3 Effekter av information  

5.3.1 Skriftlig information 
Det var endast i en studie med skriftlig information som man kunde påvisa lägre grad av oro 
hos föräldrarna i interventionsgruppen kvällen före operation, jämfört med kontrollgruppen 
(Felder-Puig et al., 2003). I två andra studier har man mätt föräldrarnas oro men inte fått fram 
någon skillnad mellan grupperna (Bellew et al., 2002; Margolis et al., 1998). Hur föräldrarna 
uppfattade informationen har undersökts i två studier, föräldrarna i interventionsgruppen 
upplevde sig mer välinformerade, bättre förberedda och i mindre behov av information än 
kontrollgruppen (Felder-Puig et al., 2003, Margolis el al., 1998).  
 
Föräldrar som kände sig välinformerade vågade ta en mer aktiv del i den postoperativa vården 
av sitt barn (Felder-Puig et al., 2003). Om tidpunkten för information har någon betydelse för 
föräldrarnas oro och kunskap om anestesi belystes i en studie. De föräldrar som fick den 
skriftliga informationen i samband med det preoperativa besöket hade 10 % högre kunskap 
om anestesi än de föräldrar som fick informationen hemskickad mer än två veckor innan 
operation. Att få informationen hemskickad, var 90 % av föräldrarna nöjda med, men man 
kunde inte se något samband mellan tidpunkten för information och föräldrarnas oro (Spencer 
& Franck, 2005).  

5.3.2 Visuell information 
I två av fyra studier med videoinformation kände föräldrarna i interventionsgruppen mindre 
oro (Cassady et al., 1999; McEwen et al., 2007). Dessutom kunde de se att interventions-
gruppen i en av studierna, hade mindre behov av ytterligare preoperativ information än 
kontrollgruppen. Föräldrarnas kunskap om anestesi ökade (Cassady et al., 1999).  
 
I en studie hade föräldrarna i interventionsgruppen lägre blodtryck vid ankomst till operation 
och efter barnets anestesiinduktion jämfört med kontrollgruppen. Men ingen skillnad när grad 
av oro mättes (Zuwala & Kimberly, 2001). En studie hade ingen kontrollgrupp utan oron 
mättes före och efter interventionen, men det kunde inte påvisas någon skillnad mellan 
mättillfällena. Däremot ökade föräldrarnas kunskap om generell anestesi. Kunskapsökningen 
hade betydelse, när föräldrarna var med vid beslut om val av anestesiform för sitt barns 
räkning. (Kupietzky, 2006). 

5.3.3 Verbal information 
Föräldrar som fick verbal information anpassad efter deras individuella behov av information 
och ett informationshäfte kände mindre oro jämfört med kontrollgruppen Studien visade 
dessutom på ett samband mellan att en låg nivå av oro associerades med en hög grad av 
tillfredställelse hos föräldrarna (Chan & Molassiotis, 2002). Till skillnad mot resultatet från 
en annan studie där föräldrarna fick verbal information redovisad med hjälp av statistik om 
vilka komplikationer som kan förekomma i samband med anestesin. Studien kunde inte visa 
på någon skillnad i föräldrarnas oro mellan grupperna. Det fanns inte något som visade att 
föräldrarna ökade sin oro (Kain et al., 1997). 
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5.3.4 Preoperativt förberedelsprogram 
I alla fyra studierna med ett preoperativt förberedelseprogram ingick rollspel som en del av 
informationen. I en av studierna upplevde föräldrarna till barn under fem år mindre negativa 
känslor i samband med anestesiinduktion, jämfört med kontrollgruppen (Hatava et al., 2000).  
Liknande resultat kunde redovisas i en annan studie, där barn och föräldrar i interventions-
gruppen fick ett omfattande preoperativt förberedelseprogram ADVANCE (bilaga 4), 
föräldrarna i interventionsgruppen kände mindre oro både preoperativt och vid 
anestesiinduktion jämfört med kontrollgruppen (Kain et al., 2007). Ytterligare en studie  
redovisade liknande resultat, där fanns det två interventionsgrupper och en kontrollgrupp, 
interventionsgrupp ett fick utöver rutininformation se en informationsvideo och 
interventionsgrupp två fick dessutom vara med om ett rollspel. Tidpunkten för information 
anpassades efter barnets ålder. Barn mellan 2-4 år fick informationen 1-2 dagar före operation 
och barn 5-12 år gamla fick informationen 5-10 dagar innan operation. Föräldrarna i 
interventionsgrupp två kände mindre oro under den preoperativa perioden jämfört med de 
andra grupperna och dessutom hade föräldrarna ett lägre diastoliskt blodtryck. Men till 
skillnad mot de tidigare studierna var det ingen skillnad när det gäller föräldrarnas oro under 
induktion och inte heller under den postoperativa fasen. (Kain et al., 1998).  
 
I en studie med liknande intervention fick föräldrar och barn utöver sedvanlig 
rutininformation vara med om en rundvandring på operationsavdelningen och delta i en 
terapeutisk lek. Föräldrarna kände mindre oro efter interventionen men till skillnad mot 
föregående studie var det även skillnad i oro under den postoperativa perioden, jämfört med 
föräldrarna i kontrollgruppen (Li et al., 2007). Föräldrarna i interventionsgruppen upplevde 
dessutom högre grad av tillfredsställelse, jämfört med föräldrarna i kontrollgruppen. Det 
fanns dessutom ett positivt samband mellan föräldrarna och barnens grad av oro i båda 
grupperna (Li et al., 2007).  

5.3.5 Sammanfattning 
I studierna med skriftlig information var det endast en av fem som beskrev mindre oro hos 
föräldrarna i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Felder-Puig et al., 2003).  I 
videoinformationsgruppen var det två av fyra studier som kunde beskriva mindre oro hos 
föräldrarna i interventionsgruppen (Cassady et al., 1999; McEwen, 2007).  I studien med 
individuellt anpassad verbal information kände föräldrarna i interventionsgruppen mindre oro 
jämfört med kontrollgruppen (Chan & Molassiotis, 2002), till skillnad från studien med 
standardiserad information där det inte fanns signifikans mellan grupperna (Kain et al., 1997). 
Bäst resultat hade interventionsstudierna med ett preoperativt förberedelseprogram, där alla 
fyra studierna kunde visa på skillnad i oro mellan interventions- och kontrollgrupperna 
(Hatava et al., 2000; Kain et al., 1998;  Kain et al., 2007;  Li et al., 2007).  
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
För att söka kunskap om vilka preoperativa informationssätt som har effekt på föräldrarnas 
oro, var syftet med vår litteraturstudie att beskriva olika preoperativa informationssätt och 
dess påverkan på föräldrarnas oro.  
 
De första systematiska sökningarna som motsvarade vårt syfte och frågeställningar gav ett 
mindre antal artiklar. I nästa steg bestämde vi oss för att använda sökord som gav fler träffar 
för att sedan inkludera och exkludera utifrån artiklarnas rubriker och abstrakt. Eftersom de 
första sökningarna på ämnesord i databaserna innebar ett mindre antal artiklar var arbetet med 
att söka och finna rätt ämnesord tidskrävande. De ämnesord som användes var information, 
parent, preoperative, preparation och surgery. Ämnesorden gav ett stort antal träffar, vilket 
innebar att vi läste många rubriker och abstrakt för att finna artiklar som motsvarade vårt 
syfte. De första sökningarna gjordes mellan år 2000 – 2006, men eftersom sökresultatet inte 
var tillfredsställande, utökades sökningen till att omfatta åren 1997 – 2007.  
 
Efter sista systematiska sökningen var vi nöjda med antal träffar, men det betyder samtidigt 
att vi kan ha missat användbara studier som motsvarade syftet, gjorda före 1997. 
Begränsningen till engelska artiklar kan medföra att vi gått miste om bra studier, skrivna på 
andra språk. Översättningen av de engelska artiklarna kan ha inneburit en subjektiv tolkning 
av data materialet. Det gjordes en manuell sökning utifrån referenslistorna i artiklar från urval 
1 och review artiklar som motsvarade frågeställningen, men det gav inga ytterligare artiklar 
till resultatet. Eftersom samma artiklar återkom i referenslistorna som i sökningarna, tror vi 
inte att ytterligare sökning hade gett fler artiklar till resultatet, vilket visar på att 
litteratursökningen möjligen kan ha nått en viss mättnad. 
 
Styrkan med vår frågeställning är funna artiklar från ett intressant område där det fortfarande 
finns ett stort behov av forskning. Det är positivt att det fanns olika interventionsstudier som 
svarade mot frågeställningen. Resultatet visar hur den preoperativa informationen påverkar 
föräldrarnas oro i samband med att deras barn ska genomgå en operation i generell anestesi. 
Samtidigt kan det vara svårt att göra jämförelser mellan olika interventionsstudier, eftersom 
antalet artiklar inte är så stort. Vilket medför att resultatet troligen inte är generaliserbart. 
 
Det var en fördel att arbeta med hjälp av ett flödesschema från Polit & Beck (2004) som gav 
struktur i arbetet. Att använda en checklista för kvantitativa artiklar från Forsberg & 
Wengström (2003) var till god hjälp vid granskning av artiklarna och vid bedömning av 
artiklarnas kvalitet. En fördel var att artiklarna först granskades enskilt och därefter fördes en 
gemensam diskussion och bedömning.  
 
I litteraturstudien ingår det 11 artiklar med experimentell och 4 artiklar med 
kvasiexperimentell design. Vid den kritiska granskningen gjordes en bedömning av artiklarna 
med hjälp av Forsberg & Wengström (2003). Artiklarna har enligt vår uppfattning relativt 
högt bevisvärde. I endast en studie framgår det inte om studien var etiskt godkänd, (Bellew   
et al., 2002). I samma artikel var bortfallet stort, 61.9% i interventions- och 23.7% i 
kontrollgruppen, p.g.a. ofullständigt ifyllda formulär och osäkerhet om föräldrarna fått 
informationsbladet.  Vi valde trots det, att ta med artikeln då den flera gånger återkom som 
referenslitteratur till andra studier. Författarna i studien kunde inte dra några säkra slutsatser 
om resultatet p.g.a. stort bortfall. Det kan medföra att vårt resultat beträffande skriftlig 
information blir något osäkert. 
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Genom att ytterligare frågor ställdes till artiklarna kunde fler faktorer ses som belyste likheter 
och olikheter mellan studierna. De belyste informationens förutsättningar och hur de 
faktorerna kan påverka föräldrarnas oro. Det fanns frågor som ställdes, men inte togs med i 
resultatet: skedde informationen enskilt eller i grupp, upprepades informationen? Vi valde att 
begränsa oss till de frågor/faktorer som var intressantast för resultatet. En annan fråga som 
ställdes men som inte togs med i resultatet var om det fanns ett samband mellan föräldrarnas 
oro och barnets oro. Frågan var viktig, men det var endast ett fåtal studier som redovisade 
sambandet mellan föräldrarna och barnets oro.  
 
För att enligt vår mening göra litteraturstudien mer lättläst, har avsteg gjorts från 
referenshanteringen enligt artikeln från tidskriften Journal of Neuroscience Nursing 
(Petchprapai & Winkelman, 2007). I artiklar med flera författare har namnen skrivits ut första 
gången, artikeln förekommer i texten. Om artikeln sedan återkommer har den första 
författarens namn, et. al. och årtal skrivits ut.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Studierna i resultatet är utförda i olika länder, de flesta studier kommer från Storbritannien 
och USA, endast en studie är från Sverige. Det är positivt att studera vilken information och 
forskning som förekommer på andra sjukhus och i andra länder. Men sjukhusens rutiner och 
förutsättningar kan vara annorlunda än svenska förhållanden. Det kan påverka möjligheten att 
ge information till barn och föräldrar på ett liknande sätt på svenska sjukhus. Enligt FN:s 
barnkonvention ska barnens bästa beaktas vid alla beslut, vilket stärker barnets rätt att få 
preoperativ information. Den svenska lagstiftningen är tydlig i att när information inte kan 
lämnas till patienten, skall den lämnas till en närstående. Vi tycker att det stämmer väl med  
föräldrarnas rätt till preoperativ information i samband med att deras barn ska genomgå en 
operation.  
 
De vanligaste operationerna som förekom i studierna var olika typer av dagkirurgiska ingrepp 
och annan lättare kirurgi. Det fanns inga studier där det ingick barn som opererades akut, för 
maligna sjukdomar eller annan mer omfattande kirurgi. Vi tror att barn och föräldrars oro kan 
variera beroende på vilken typ av operation som ska genomföras. Resultatet av litteratur-
studien visar endast hur den preoperativa informationen kan påverka föräldrar, vars barn ska 
genomgå en planerad operation med enklare kirurgi. Vår kliniska erfarenhet är att det kan 
vara svårt att hinna med att ge mer omfattande information till barn och/eller föräldrar, när 
barnen kommer in för dagkirugiska ingrepp. Resultatet visar att det går att planera och 
genomföra informationstillfällen när barn och föräldrar kommer in först på operationsdagens 
morgon.  
 
Vår uppfattning är att föräldrarnas oro kan se olika ut, beroende på barnets ålder, 
verklighetsuppfattning och tidigare erfarenheter. Åldern på barnen i studierna var mellan 10 
mån och 16 år. En författare skriver att när barnen är små, 1-3 år, ska den huvudsakliga 
informationen ges till föräldrarna i syfte att minska föräldrarnas oro och ängslan. (E: son 
Månsson & Enskär, 2000). Flera studier visar på att mindre oroliga föräldrar har större 
möjlighet att ge sitt barn känslomässigt stöd. Något som i sin tur hjälper barnet att hantera sin 
oro (Astuto, Rosano, Rizzo, Disma,  Raciti, & Sciuto, 2006 ; LaMontage et al., 2001;  Franck 
& Spencer, 2005).  
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Litteraturstudiens resultat visar en tendens till att när både barnet och föräldern fick 
preoperativ information skapade det mindre oro hos föräldern. Till skillnad mot när enbart 
föräldern fick informationen. Vår uppfattning är att preoperativ information till föräldrarna 
kan ha betydelse för föräldrarnas oro när barnen är små. När barnen kommer upp i 
förskoleåldern bör informationen vara anpassad både till barnen och till föräldrarnas behov. 
Vilket överensstämmer med en författare som menar att information som förmedlas till barnet 
ska anpassas efter barnets kognitiva och psykologiska utvecklingsnivå. När barnen är äldre 
bör föräldrarna finnas med, men enbart lyssna, vilket medför att de får samma information 
som barnet. (E: son Månsson & Enskär, 2000). 
 
När informationen är personlig är det lättare att tillgodose barnen och föräldrarnas behov.  
I interventionsstudierna med ett preoperativt förberedelseprogram blir delar av informationen, 
bl.a. rollspel och rundvandring på operation personlig. Alla fyra studierna kunde visa på 
skillnader i oro hos föräldrarna i interventionsgruppen. Det stöds av en studie, där författarna 
menar att de preoperativa förberedelseprogrammen bör formas efter barnens behov eftersom 
barnen har olika anpassningsstrategier (Kain, Caldwell-Andrews, & Wang, 2002). Vår 
uppfattning är att sjuksköterskan har en unik möjlighet att påverka barnet och föräldrarnas 
tillfredställelse och erfarenheter runt operationen, när de förbereder barnet och föräldrarna 
inför operation. De måste dessutom tänka på vilket preoperativt förberedelseprogram som 
passar bäst för både barnen och föräldrarna. Vilket stöds av andra författare, Romino, Keatley, 
Secrest, & Good, (2005).  
 
Det är intressant att i de fyra studierna med preoperativt förberedelseprogram kunde det 
påvisas en skillnad i oro mellan interventions- och kontrollgrupperna. I studierna skapades det 
troligen goda förutsättningar för kommunikation och information, vilket vi tror kan ha 
påverkat föräldrarnas oro så att den minskade i samband med barnets operation. 
Enligt Travelbee är kommunikation något som pågår kontinuerligt när två människor möts, 
både verbalt och icke verbalt, syftet med kommunikation är att lära känna patienten och att 
utforska och tillgodose hans behov. Kommunikation är en komplicerad process som kräver 
bestämda förutsättningar. Enligt Travelbee inkluderar det olika färdigheter, däribland kunskap 
och förmåga att tillämpa den, sensitivitet och ett välutvecklat sinne för ”timning” samt 
behärskande av olika kommunikationstekniker. Travelbee menar att i omvårdnadssituationen 
ingår det att sjuksköterskan använder sig av ”ett terapeutiskt användande av sig själv” för ett 
effektivt utnyttjande av kommunikationen. Det innebär ett medvetet bruk av den egna 
personligheten och kunskap för att medverka till en förändring hos den sjuka individen 
(Kirkevold, 2000).  I de preoperativa förberedelseprogrammen gavs delar av informationen av 
enskilda personer vid t.ex. rollspel, här tror vi att ”ett terapeutiskt användande av sig själv” 
har betydelse i situationen och att det påverkade föräldrarnas oro. 
   
Om tidpunkten för preoperativ information, har någon betydelse för föräldrarnas oro, 
framkommer inte i resultatet. I flertalet studier gavs interventionen till föräldrarna och/eller 
barnen under ett preoperativt besök. Det var endast i fyra studier som föräldrarna fick 
information på dagkirurgiska enheten, operationsdagens morgon. I två av de fyra studierna 
kände föräldrarna i interventionsgruppen mindre oro preoperativt. En fråga vi ställer oss är, 
om det är möjligt för föräldrarna att förmedla information och ett lugn till barnet, när de först 
får informationen på operationsdagens morgon? Det bekräftas av andra studier som har visat 
att preoperativa förberedelser/information till föräldrar, är till störst nytta om den ges 5-7 
dagar innan barnet ska opereras. Effekten för att minska förälderns oro är då som störst (Kain 
et al., 1996).   
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I resultatet har det framkommit i flera studier att föräldrarna i interventionsgruppen upplever 
sig mindre oroliga preoperativt. Men att se sitt barn falla i sömn under anestesiinduktionen är 
oftast den mest skrämmande upplevelsen för föräldrarna, en stark känsla av att fullständigt 
tappa kontrollen över sitt barn. Känslor som berör att barnet kan dö, är inte ovanliga (Hatava 
et al., 2000). I resultatet är det endast i två studier där föräldrarna upplevde mindre oro både 
preoperativt och under barnets anestesiinduktion. Vilket stöds av en studie, där författarna 
menar att det finns ett behov för fler informationsprogram, som påverkar föräldrarnas oro 
både preoperativt och under anestesiinduktion (Kain et al., 1998).  
 
I litteraturstudiens resultat beskrivs inga artiklar med preoperativ information via Internet. De 
artiklar som fanns att tillgå motsvarade inte vårt syfte eller frågeställningar. Mer allmänt finns 
det beskrivet att föräldrarna söker information via Internet, som berör deras barns hälsa. 
Föräldrarna tycker de har god nytta av informationen och att det påverkar deras medicinska 
ställningstaganden. De som diskuterar denna information med sitt barns läkare är i minoritet 
(Tuffrey & Finlay, 2002). Föräldrar tycks inte vara medvetna om faran av att stöta på 
missvisande information via Internet, det bör beaktas då många påverkas av informationen. 
Ett framtida förhållningssätt är att skapa riktlinjer för hälsoinformation via Internet (Semere, 
Karamanoukian, Levitt, Edwards, Murero, D´Ancona, Donias, & Glick, 2002). Idealet vore 
att läkaren själv hänvisade till bra källor på Internet och sedan diskuterade informationen med 
föräldrarna (Boston, Ruwe, Duggins, & Willging, 2005). I framtiden tror vi att stora krav 
kommer att ställas på vårdpersonalen inom hälso- och sjukvård, då allt fler människor söker 
information via Internet. För anestesisjuksköterskorna kan det innebära möten med föräldrar 
som är välinformerade om sitt barns planerade anestesi och operation. Det är en del i den 
framtida informationsutvecklingen och det stöds av andra författare bl.a. Kain & Caldwell-
Andrews, (2005). 
 
I kap. XII.  Kirurgi - en mänsklig erfarenhet, i boken ”Interpersonal aspects of nursing” 
beskriver omvårdnadsteoretikern Travelbee, sjuksköterskans preoperativa arbete. 
Sjuksköterskan strävar oföränderligt efter att ge professionell omvårdnad, lära känna 
patienten och samla in data för att utföra följande mål: 
 

1. Fastställa på vilket sätt individen uppfattar sin situation och vad han känner inför den 
kommande operationen.  

2. Uppskatta individens nivå av oro, eller dra slutsatser om individens rädsla och oro.  
3. Förvissa sig om vad individen vet eller har blivit informerad om, av sin kirurg eller av 

andra, om den kommande operationen. 
4. Identifiera behov, problem, eller luckor i kunskap och information. Förvissa sig om 

vad individen vill veta om den kommande operationen. (Travelbee, 1966).  
 
Vår uppfattning är att litteraturstudiens resultat och vad Travelbee menar är anestesisjuk-
sköterskans arbete under den preoperativa perioden, överensstämmer med arbetet på 
ortopedsektionen, anestesikliniken USÖ. Anestesisjuksköterskorna arbetar efter en 
organisationsmodell ”Den perioperativa dialogen”. Vilket innebär att de samtalar med barn 
och föräldrar dagen innan operation, tar hand om barnet under operation och har ett 
avslutande samtal dagen efter operation. Användandet av den perioperativa dialogen skapar 
kontinuitet i vårdandet dels från ett patient- och dels ett sjusköterskeperspektiv. Anestesi- och 
operationssjuksköterskan får möjlighet att planera och utvärdera vården tillsammans med 
patienten. (Lindwall & von Post, 2000). Det överensstämmer med resultatet i en artikel, som 
beskriver vikten av att skapa förtroende mellan operationspersonalen, anestesiläkare, 
sjusköterska, och barnet/föräldrarna. Speciellt viktigt är den preoperativa vården och vården 
som ges efter operation (Iacobucci, Federico, Pintus, & De Francisci, 2004).  
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Litteraturstudiens resultat ger oss inspiration, kunskap och möjligheter att utveckla arbetet 
med att informera barn och föräldrar inför den kommande operationen. Resultatet visar på en 
tendens till att en mer omfattande preoperativ information minskar föräldrarnas oro. Det stöds 
av andra författare, som har kommit fram till att ju mer omfattande ett preoperativt 
förberedelse program är, desto bättre kontroll har föräldrarna över sin oro under den 
preoperativa perioden (Kain et al., 2002).  Författarna i en annan artikel skriver att engagera 
föräldrarna i speciella preoperativa förberedelse program kan minska föräldrarnas oro och öka 
föräldrarnas tillfredsställelse. Det i sin tur kan underlätta rädslan och oron hos deras barn 
under den preoperativa perioden (Astuto et al., 2006). Resultatet har gett oss nya funderingar 
till hur den perioperativa dialogen kan kombineras med ytterligare preoperativ information till 
barn och föräldrar. Två anestesisjuksköterskor på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, 
har utvecklat information till barnen via Internet, www.narkoswebben. Där finns det 
information om hur det går till att bli sövd inför en operation, riktad till barn och ungdomar i 
olika åldrar. En del av informationen finns på ett 40-tal olika språk riktad till föräldrarna. Det 
ges praktisk information om vad som händer före, under och efter operationen. Hur barn 
reagerar i olika åldrar och om vikten av att barnet är väl förberett på vad som ska ske (Lööf & 
Berggren, 2006). Ett nytt arbete har påbörjats på anestesin, ortopedsektionen, USÖ, med att 
kombinera de olika informationssätten.  
 
Vi har kopplat studiens resultat till den kliniska verksamheten, det innebär att vi har knutit 
många tankar och funderingar till ”Den perioperativa dialogen” och ”Narkoswebben”. Vi 
finner det troligt att de två informationssätten minskar föräldrarnas oro i samband med barnets 
planerade operation, men vi kan inte styrka det med forskningsresultat. I framtiden behövs det 
fler interventionsstudier innehållande preoperativ information, för att bemöta barnen och 
föräldrarnas informationsbehov. Liknande resultat har Franck & Spencer (2005) kommit fram 
till i sin reviewartikel. Framöver ser vi nya forskningsområden bl.a. hur ”Den perioperativa 
dialogen” och information via Internet kan påverka barnen och föräldrarnas preoperativa oro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.narkoswebben/
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  * = varav dubbletter          
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   18443   

2) and preoperative $ 
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 2008-01-15 10.50 Medline 1997-2007 
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1) parents $ 
 
2) and preoperative $ 
 

   37552 
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8 

2008-01-15 11.20 Medline 
Pubmed 
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english 

1) parents $ 
 
2) and preoperative $ 
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       278 

   
 
30  

   
 
   8 (7)* 
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1) surgery $  
 
2) 1. and parents $  
 
3) 2. and information $ 
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         60 

 
 
 
 
  4  

  
    
 
 
0 

  
 
 
   2 (2)* 
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3) 2. and information $  
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ARTIKELMATRIS         
    
Förkortningar        
 
*ASA-klassificering (1-6) 
ASA-klassificering innebär en bedömning av patientens allmänna hälsotillstånd omedelbart före 
anestesiinledningen. Påverkan av det aktuella hälsotillståndet kan antingen betingas av den aktuella 
sjukdomen som patienten skall opereras för eller av annan patologisk process. Hänsyn skall ej tas till 
typ av ingrepp som patienten skall genomgå eller till patientens ålder. 
Klass 1 Frisk patient 
Klass 2 Patient med lindrigt sjukdomstillstånd 
Klass 3 Patient med allvarligt sjukdomstillstånd 
Klass 4 Patient med potentiellt livshotande sjukdomstillstånd 
Klass 5 Moribund patient inför ett möjligen livräddande ingrepp 
Klass 6 Organdonator med total hjärninfarkt 
(www.sfai.se. 080313) 
 
*ADVANCE  = Anxiety-reduction, Distraction, Video modeling and Education (behavioral preparation program) 
*APAIS    = The Anxiety and Information Scale 
*BT              = Blodtryck 
*CSAS-A       = Chinese version of the State Anxiety Scale for Adults. 
*HF                = Hjärtfrekvens    
*PHBQ           = Post Hospitalization Behavior Questionaire 
*PPSQ.           = Postoperative parents satisfaction questionnaire  
*RCT              = Randomized control trial  
*SALT            = Standard Anesthesia Learning Test 
*STAI             = State- Trait Anxiety Inventory 
*STAI-T         = State- Trait Anxiety Inventory (mäter en basnivå av oro) 
*VAS              = Visual Analog Anxiety Scale 
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ARTIKELMATRIS        

    
 

Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat                                                                 

Bellew, M., 
Atkinson, K.R., 
Dixon, G., Yates, 
A. 
 
The introduction 
of a paediatric 
anaesthesia 
information 
leaflet: an audit 
its impact on 
parental anxiety 
and satisfaction 
 
Paediatric 
Anaesthesia 2002 
12: 124-130 
 
 
 
United Kingdom 
 

Syftet var att 
studera vilken effekt 
ett informationsblad  
(Anaesthesia and 
My Child – 
Parents´guide´) 
hade på föräldrarnas 
oro/tillfredsställelse 
i samband med 
barnets 
anestesi/operation 

Design: Kvasiexperimentell 
  
Intervention: Föräldrar till dagkirurgiska barn fick ett 
anestesiologiskt informationsblad i samband med ett preoperativt 
besök. Föräldrar till inneliggande barn fick informationsblad vid 
inskrivning på vårdavdelningen. 
Kontroll: Det framgår inte om de fick någon preoperativ information.  

 
Datainsamling: Frågeformulär del 1.demografisk data, del 2. 
informationsrelaterade frågor och STAI  mättes preoperativt. 
Analys: Chi-squared test, t-test  
Population: 
Inklusion: Föräldrar till barn som skulle genomgå en planerad 
operation på det aktuella sjukhuset, dagkirurgisk eller inneliggande. 
Barnens ålder framgår inte. 
Exklusion: Ej beskrivet. 
Deltagare: N=320 
Interventionsgrupp = 160, bortfall 99 = 61.9% 
Kontrollgrupp = 160, bortfall 38 = 23.7% 
Bortfall pga. ofullständigt ifyllda formulär och osäkerhet om 
föräldrarna fått informationsbladet.  
 

Författarna kunde inte dra några säkra slutsatser av 
resultatet p.g.a. stort bortfall. Men menar ändå att 
föräldrarnas oro var något lägre i 
undersökningsgruppen än i kontrollgruppen. Ingen 
signifikans kunde dock påvisas.  
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 
 

Resultat 

Cassady, J. F.,  
Wysocki, T.T.,  
Miller, K.M.,  
Cancel,  D.D.,   
Izenberg, N. 
 
Use of a 
Preanesthetic 
Video for 
Facilitation of 
Parental 
Education and 
Anxiolysis 
Before Pediatric 
Ambulatory 
Surgery. 
 
Pediatric 
Anesthesia 
1999; 88:246-50 
 
USA 
 
 
 

Syftet var att 
studera om en 
utbildningsvideo 
angående 
barnanestesi 
minskade 
föräldrarnas oro 
samt ökade deras 
kunskaper om 
anestesi.  
 
. 

Design: Experimentell  
 
Intervention: Föräldrarna såg en 22 min lång videofilm vid ett 
preoperativt besök Your Child´s Anesthesia Det framgår inte om det 
gavs någon övrig information till studiegrupperna. 
Kontroll: Föräldrarna såg en 25 min. lång naturfilm om pingviner.  
 
Datainsamling: Föräldrarnas oro, STAI*, behov av information 
APAIS* och kunskap om anestesi, SALT* 
Analys: ANOVA 
Population: 
Inklusion: En förälder, i första hand modern, till barn som kom in för 
en dagkirurgisk operation under generell anestesi, ASA 1-2*. 
Barnens ålder framgår ej. 
Exklusion: Föräldrar till barn som genomgått tidigare anestesi inom 
3år. Föräldrar med anställning inom vården. 
Deltagare: N=85 
Interventionsgrupp = 42 
Kontrollgrupp = 43 
Inget bortfall  
 

Föräldrarna i interventionsgruppen kände mindre  
oro (p< 0,031) preoperativt, mindre behov av 
information (p< 0,0001) och en ökning i kunskap om 
anestesi (p< 0,022), jämfört med föräldrarna i 
kontrollgruppen.  
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 
 
 

Resultat 

Chan, C.S.M.,  
Molassiotis, A. 
 
The effects of an 
educational 
programme on 
the anxiety and 
satisfaction level 
of parents having 
parent present 
induction and 
visitation in a 
postanaesthesia 
care unit. 
 
Paediatric 
Anaesthesia 2002 
12: 131-139 
 
 
 
 
 
 
 
China 

Syftet var att mäta 
vilken effekt ett 
utbildningsprogram 
har på föräldrars oro 
och 
tillfredsställelse, då 
de är med sitt barn 
vid 
anestesiinduktion 
och vid den 
postoperativa 
vården. 
 
 

Design: Kvasiexperimentell 
 
Intervention: Föräldrarna deltog i ett verbalt utbildningsprogram 
anpassat efter förälderns behov, angående pre- och postoperativa 
rutiner. Dessutom fick de ett informationshäfte baserat på tidigare 
föräldrars erfarenheter, litteraturstudier och sjukhuset rutiner. 
Interventionen gavs dagen innan operation.  
Kontroll: Föräldrarna fick endast kort muntlig information på 
operationsdagen. 
 
Datainsamling: Chinese-STAI*. Föräldrarnas tillfredsställelse 
mättes med Care Questionaire. 
Analys: Chi-squared test, t-test, Pearson´s r correlation coefficient, 
ANOVA 
Population: 
Inklusion: Föräldrar till barn 1-9 år, elektiv kirurgi, ASA 1-2*. 
Inneliggande patienter urolog eller plastikop, kunna läsa och skriva 
kinesiska, barn utan premed eller utan tidigare anestesierfarenhet. 
Exklusion: Föräldrar till barn med luftvägsproblem, tidigare problem 
med anestesi, kronisk sjukdom, barn med sen utveckling eller med 
sjukhusvana. 
Deltagare: N=50 
Interventionsgrupp = 25 
Kontrollgrupp = 25 
Inget bortfall  
 
 

Föräldrarna i interventionsgruppen kände mindre oro 
(p< 0.001) efter operation och högre grad av 
tillfredsställelse (p<0.001) jämfört med föräldrarna i 
kontrollgruppen  
 
Det fanns ett samband mellan föräldrarnas oro och 
deras tillfredställelse med vården. Låg nivå av oro 
associerades med högre grad av tillfredställelse 
(p< 0,001). 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Felder- Puig, R. 
M., Maksys, A.,  
Nosestlinger, C., 
Gadner, H., 
Stark, H.,  
Pfluegler, A., 
Topf, R. 
 
Using a 
children’s book 
to prepare 
children and 
parents for 
elective ENT 
surgery: results 
of a randomized 
clinical trial. 
 
International 
Journal of 
Pediatric 
Otorhinolaryng-
olgy. Volym 67, 
Issue 1, January 
2003, pages 35-
41. 
 
Österrike 

Syftet var att 
studera vilken 
reducerande effekt 
en tecknad barnbok 
med preoperativa 
förberedelser kan ha 
på föräldrar/barns 
oro inför 
anestesi/operation 

Design: Experimentell  
 
Intervention: Mödrar och barn fick vid det preoperativa besöket, 
sjukhusets rutin information och en tecknad informationsbok om 
kaninen Mauritz, för barn 2-10 år. Boken är skriven av ett författar 
team med bl.a. barnpsykolog, barnläkare och översatt till kroatiska 
och turkiska. 
Kontroll: Föräldrar (moder) och barn fick vid det preoperativa 
besöket information enligt sjukhusets vanliga rutin. 
 
Datainsamling: Kvällen före operation skattade modern barnets och 
sin egen oro via en checklista och STAI*. Kvällen efter operation 
upprepade modern samma sak, dessutom skattade en sköterska: 
förälderns oro, barnets oro, förälderns omvårdnad av barnet, om 
föräldern är välinformerad och nöjd med vården.  
Analys: t-test 
Population: 
Inklusion: Barn 2-10år och modern från tyska, turkiska och kroatiska 
familjer, planerad tonsillektomioperation och inneliggande.  
Exklusion: Några barn som hade sina fäder med som vårdare.  
 
Deltagare: N=610 
Interventionsgrupp = 242, bortfall 82 = 34% 
Kontrollgrupp = 368, bortfall 128 = 35% 
Bortfall pga. Ofullständigt ifyllda protokoll + när fäderna hade 
besvarat protokollen. 

Studien visar att mödrarna i interventionsgruppen 
kände mindre oro (p<0.01) kvällen före operation, 
men ingen skillnad postoperativt jämfört med 
mödrarna i kontrollgruppen.  
 
Mödrarna i interventionsgruppen upplevde sig mer 
välinformerade (p>0.01) om operationen och 
sjukhusvistelsen jämfört med mödrarna i 
kontrollgruppen. 
 
Slutligen kunde sjuksköterskornas observation visa att 
mödrarna i interventionsgruppen vågade vara mer 
aktiva i vården av sina barn. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Hatava, P.,  
Olsson, G., 
Lagerkranser, M. 
 
Preoperative 
psychological 
preparation for 
children 
undergoing ENT 
operations: a 
comparison of 
two methods 
 
Paediatric 
Anaesthesia 2000 
10: 477-486  
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om ett psykologiskt 
förberedelseprogra
m kan förstärka/ 
ersätta en del av 
informationen och 
minska oron i 
samband med öra-
näsa-halskirurgi. 

Design: Experimentell  
 
Intervention: Barn och föräldrar deltog i ett rollspel på operation,  
5-6 barn samtidigt dagen innan operation. Två veckor före operation 
fick båda studiegrupperna skriven eller verbal information från 
dagkirurgen om tid för operation och om sjukhusets rutiner. 
Kontroll: På operationsdagen fick barn och föräldrar en kort 
information om anestesin och operation. 
 
Datainsamling: A: Frågor innan premedicinering om preoperativa 
rutiner. B: Strukturerade frågor om barnet och förälderns upplevelser 
av premedicinering, förberedelser på operationsavdelning och 
anestesiinduktion. Frågor om den preoperativa informationen stämde 
överens med deras upplevelser. 
Analys: Chi-squared test, Fisher´s exact test. 
Population: 
Inklusion: Barn i åldern 2-10 år, ASA I-II* som skall genomgå en 
dagkirurgisk operation, adenoidektomi eller för insättning av rör i 
örat, i sällskap med en förälder. 
Exklusion: Ej beskrivet. 
Deltagare: N=160 
Interventionsgrupp = 80, bortfall 8 = 10% 
Kontrollgrupp = 80, bortfall 1 = 0.8 % 
Bortfall pga. obesvarade protokoll 
 

Föräldrarna med barn < 5 år i interventionsgruppen 
visade en trend till mindre negativa känslor (p=0,06) i 
samband med anestesiinduktion jämfört med 
föräldrarna i kontrollgruppen.  
 
Föräldrarna i interventionsgruppen med tidigare 
erfarenhet av anestesi upplevde mindre negativa 
känslor (p< 0,05) i samband med införande av 
intravenös kanyl preoperativt jämfört med föräldrarna 
i kontrollgruppen. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
    Metod = Datainsamling- och analysmetod 
    Population 

Resultat 

Hug, M., Tönz, 
M., Kaiser, G., 
 
Parental stress in 
paediatric day-
case surgery 
 
Pediatric surgery 
Int 2005 21: 94 -
99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schweiz 
 

Syftet med studien 
var att analysera 
vilken effect en 
interaktiv CD-rom-
skiva/bok har på 
föräldrarnas stress. 

Design: Kvasiexprimentell  
 
Intervention: Föräldrar och barn fick muntlig och skriftlig 
information om preoperativa rutiner på dagkirurgisk avdelning och 
information med hjälp av en interaktiv CD-rom skiva. En berättelse 
om ett barn som genomgår en operation. De som inte hade tillgång 
till dator fick en bok med samma innehåll. Tidpunkt för 
interventionen framgår inte. 
Kontroll: Föräldrar och barn fick muntlig och skriftlig information 
om preoperativa rutiner på dagkirurgisk avdelning. 
 
Datainsamling: Frågeformulär med strukturerade frågor om rutiner 
och postoperativa komplikationer. Föräldrarnas upplevelse av stress 
på den dagkirurgiska avdelningen mättes med hjälp av en tregradig 
skala. 
Analys: Chi-squared test, Fisher´s exact test. 
Population: 
Inklusion: Alla barn som skulle genomgå en dagkirurgisk operation 
under olika tidsperioder. Barnens ålder framgår Inte. 
Exlusion: Icke tysktalande föräldrar.  
Deltagare: N=1490 
Interventionsgrupp 1, år 1997/1998 = 394, bortfall 200 = 51% 
Interventionsgrupp 2, år 1999/2000 = 528, bortfall 248 = 47% 
Interventionsgrupp 3, år 1995/1996 = 568, bortfall 204 = 36% 
Bortfall pga. obesvarade protokoll 
 

Föräldrarnas oro mättes inte i studien. Däremot 
faktorer som associerades med stress hos föräldrarna, 
t.ex. otillräcklig information, problem vid hemkomst, 
smärta hos barnet efter hemkomst, språkproblem m.m. 
Det var ingen signifikant skillnad i föräldrarnas nivå 
av stress mellan grupperna. 
 
Men det var färre föräldrar (p<0.0001), i de två senare 
tidsperioderna som kände sig otillräckligt förberedda 
inför operation.  
 
Bland föräldrarna i interventionsgruppen tyckte 72 % 
att CD-rom skivan hade varit till hjälp men 27 % hade 
inte möjlighet att spela den. 
 
 
 
 
 

 7



      Bilaga 2
      

 
Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Kain, Z.N., 
Wang, S.M., 
Caramico, L.A., 
Hofstadter, M., 
Mayes, L.C. 
 
Parental Desire 
for Perioperative 
Information and 
Informed 
Consent: A Two-
Phase Study  
 
Anesth Analg 
1997; 84:299-
306 
 
 
 
 
 
USA 

Syftet med studien i 
fas 1.var att 
identifiera vilken 
information 
föräldrarna önskar 
av anestesiläkaren, 
och i fas 2. ta reda 
på om detaljerad 
information om 
anestesirisker 
innebär ökad oro för 
föräldrarna. 
 
 
 
 
 

Design: Experimentell  
 
Intervention: Föräldrarna fick information om anestesin och som 
tillägg en mer detaljerad information om vilka komplikationer som 
kan förekomma i samband med anestesin redovisat med hjälp av 
statistik. Interventionen gavs 1-10 dagar innan operation. 
Kontroll: Föräldrarna fick rutininformation om anestesin. 
 
Datainsamling: Föräldrarnas oro, STAI mättes vid fyra tillfällen; 
före och efter preoperativ information, strax innan operation och efter 
att barnet hade tagits in till operation.  
Analys: Chi-squared test, t-test, Pearssons correlation coefficient. 
Population: 
Inklusion: Föräldrar till barn i åldern 4-12 år, ASA 1 och 2 som skall 
genomgå en dagkirurgisk operation i generell anestesi. 
Exklusion: Icke engelsktalande föräldrar. Barn med tidigare 
erfarenhet av kirurgi, sjukhusvana, kronisk sjukdom eller sen 
utveckling. 
Deltagare: N=47 
Interventionsgrupp = 23 
Kontrollgrupp = 24 
Inget bortfall 
 

Det var ingen signifikant skillnad i grad av oro hos 
föräldrarna i de olika grupperna vid något av 
mättillfällena.  
 
Det fanns inget som visade att föräldrar som kände 
mer oro innan detaljerade informationen ökade sin 
oro, jämfört med föräldrar som kände sig lugna. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
  Metod = Datainsamling- och analysmetod 
  Population 

Resultat 

Kain, Z.N., 
Caramino, L.A.,  
Mayes, L.C., 
Genevro, J.L., 
Bornstein, M.H.,  
Hofstader, M.B. 
 
Preoperative-
preparation 
programs in 
children:   
A comparative 
examination. 
 
Pediatric 
Anesthesia  
1998; 87:1249-
55 
 
 
 
 
 
 
USA 
 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur effektivt ett mer 
omfattande 
förberedelseprogra
m för barn är 
jämfört med två 
mindre omfattande 
preoperativa 
program, då barnet 
ska genomgå en 
operation. 
 
Primärt syftet var att 
mäta föräldrar och 
barns oro i den 
preoperativa 
perioden. 
Sekundärt syfte att 
observera barnets 
beteende under den 
pre- och 
postoperativa 
perioden. 

Design: Experimentell  
 
Intervention: 1: Föräldrar och barn fick information och en 10 min. 
visning av op.avd. 
2: Föräldrar och barn fick information, visning av op.avd och visning 
av informationsvideo.  
3: Föräldrar och barn fick information, visning av op.avd, 
informationsvideo och 30 min.rollspel. Interventionen gavs till barn 
2-4 år, 1-2 dagar innan operation. Barn 5-12år fick informationen 
5-10 dagar innan operation 
 
Datainsamling:  
Föräldrarnas basnivå av oro mättes med STAI-T* och förmåga att 
anpassa sig till situationen mättes med MBSS*. Före och efter 
interventionen.mättes oron hos föräldrarna med STAI*; BT*, HF*.  
Mätningarna upprepades vid barnets induktion och när föräldern 
lämnade barnet på operation. 
Analys: Chi-squared test, ANOVA, SPSS (datanalys) 
Population: 
Inklusion: Barn 2-12 år, ASA 1-2, planerad dagkirurgisk op.  
Exklusion: Tidigare sövda barn, sjukhusvana, prematura, kroniskt 
sjuka, eller barn med sen utveckling.  
Deltagare: N=75 
Interventionsgrupp 1 = 24 
Interventionsgrupp 2 = 25 
Interventionsgrupp 3 = 24    Bortfall 2 = 2.5 % pga. protokoll fel. 

Föräldrarna i interventionsgruppen med ett mer 
omfattande förberedelseprogrammet kände mindre oro 
(p<0.047)  under den preoperativa perioden, jämfört 
med kontrollgruppen. Men det var ingen skillnad 
mellan grupperna vid induktion eller postoperativt. 
 
Föräldrarna till barnen som fick det mer omfattande 
programmet hade lägre diastoliskt blodtryck 
(p<0.001) direkt efter interventionen. Samt 
preoperativt på operationsdagen (p= 0,003), jämfört 
med föräldrarna i de andra två grupperna. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Kain, Z.N., 
Caldwell-
Andrews, A., 
Mayes, L., 
Weinberg M, 
Wang, S.M., 
MacLaren, J.E., 
Blount, R.L. 
 
Family-centered 
Preparation for 
Surgery 
Improves 
Perioperative 
Outcomes in 
Children 
 
American 
Society of 
Anesthesiologists 
2007  
Vol 106(1) pp 
65-74 
 
 
USA 

Syftet med studien 
var att ta reda på om 
ett familjecentrerat 
förberedelse 
program 
(ADVANCE 
behavioral 
preparation 
program) kan 
minska oron under 
anestesiinduktionen 
och påverka barnets 
återhämtning på 
uppvakningsavdelni
ngen i fråga om 
smärtlindring, oro, 
vårdtid. 

Design: Experimentell  
 
Intervention: 1: Föräldrar och barn fick ett standardiserat 
vårdprogram och föräldrarna var med vid anestesiinduktion.  
2: Föräldrar och barn fick ett standardiserat vårdprogram, 
ADVANCE behavorial preparation program* och föräldern var med 
vid anestesiinduktion.  
3: Föräldrar och barn fick ett standardiserat vårdprogram, barnen fick 
premedicinering (midazolam per os). Alla grupper fick sin 
intervention vid det preoperativa besöket, exakt tidpunkt är inte 
angiven. De fick dessutom ett telefonsamtal hem, 1-2 dagar innan 
operation. 
Kontroll: Föräldrar och barn fick ett standardiserat vårdprogram = 
information och en 20 min lång visning av op. avd.  
Datainsamling: Föräldrarnas oro mättes med STAI preoperativt och 
när föräldern lämnade sitt barn vid operation. Anpassningsförmåga 
mättes preoperativt med Miller Behavioral Style Scale   
Analys: t-test 
Population: 
Inklusion: Föräldrar med barn 2-10 år, ASA 1-2*, 
generell anestesi, planerad dagkirurgisk operation. 
Exlusion: Barn med kroniska sjukdomar, prematura barn och barn 
med sen utveckling. 
Deltagare: N=408 
Uppdelat på fyra grupper/antal per grupp ej redovisat 
Bortfall ej redovisat 
 

Föräldrarna i interventionsgrupp 3, kände mindre oro 
(p=0.019) preoperativt, jämfört med föräldrarna i de 
två andra grupperna. 
 
Föräldrarna i interventionsgrupp 3 kände dessutom 
mindre oro (p=0.046) efter barnets induktion än 
föräldrarna i interventionsgrupp 2. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Kupietzky, A. 
 
Effects of Video 
Information on 
Parenatla 
Preoperativ 
Anxiety Level 
and Their 
Perception of 
Conscious 
Sedation vs: 
General 
anesthesia for 
The Dental 
Treatment of 
Their Young 
Child. 
 
J Clin Pediatr 
Dent 31 (2): 90-
92, 2006 
 
 
 
Israel 
 

Syftet var att se 
vilken effekt en 
videoinformation 
hade på föräldrars 
oro och deras val 
mellan 
sedering/generell 
anestesi i samband 
med barnets 
behandling hos 
tandläkare. 

Design: Kvasiexperimentell, pre-post design  
 
Intervention: Föräldrarna fick se en videofilm då de kom till 
tandläkarmottagningen. Filmen visade hur ett barn sederades med 
lustgas, respektive fick generell anestesi (intuberades) i samband med 
tandbehandling.  
Kontroll: Det fanns ingen kontrollgrupp. 
 
Datainsamling: Föräldrarna fick skatta sin oro med hjälp av VAS 
och svara på ett frågeformulär före och efter interventionen.  
Analys: t-test, Mc Nemar test 
Population: 
Inklusion: Föräldrar som kom med sina barn till en privat 
tandläkarmottagning, dagtid pga att barnen inte ville samarbeta. 
Barnens ålder framgår inte.  
Exklusion: Familjer som hade tidigare erfarenhet av 
sedering/generell anestesi och tandbehandling. Föräldrar som visade 
stark motvilja till att delta. Föräldrars som starkt föredrog någon av 
metoderna eller om barnet hade medicinska/mentala besvär. 
Deltagare: N=40 
Inget bortfall 
 

Föräldrars oro påverkades inte signifikant av 
informationsfilmen som visades på 
tandläkarmottagningen. 
 
Däremot påvisades en skillnad (P < 0,001) i 
föräldrarnas föreställning om generell anestesi och 
vad de såg på informationsfilmen. Vilket påverkade 
det val de gjorde mellan sedering och generell anestesi 
för sitt barns räkning, föräldrarna föredrog sedering.  
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Li, H.C.W.,  
Lopez, V.,  
Lee, T.L.I. 
 
Psycho 
educational 
preparation of 
children for 
surgery: The 
importance of 
parental 
involvement 
 
Patient Education 
and Counseling 
65 
2007 34-41. 
 
 
 
 
China 

Syftet var att 
undersöka vilken 
effekt terapeutisk 
lek har på barn som 
skall genomgå 
dagkirurgi, och att 
belysa vikten av 
föräldrarnas 
medverkan i barnets 
psykosociala 
förberedelser inför 
operation. 

Design: Experimentell  
 
Intervention: Barn och föräldrar, fick en vecka före operation utöver 
rutininformation vara med om en rundvandring i aktuella lokaler och 
delta i en terapeutisk lek på operation (1 tim).  
Kontroll: Föräldrar och barn fick information enligt sjukhusets 
rutiner 1-2 v. före operation. 
 
Datainsamling: Hos föräldrarna mättes nivå av oro CSAS-A* och 
grad av tillfredsställelse PPSQ*. 
Analys: Chi-squared test, t-test, SPSS (datanalys), SPANOVA, 
Pearssons correlation coefficient. 
Population: 
Inklusion: Kinesiska barn 7-12 år och en förälder, planerad 
dagkirurgi, förstå och prata kinesiska. 
Exklusion: Sjuka barn som stod på medicinsk behandling. Barn med 
försenad utveckling och inlärningssvårigheter. Barn som nyligen 
blivit opererade.  
Deltagare: N = 203 
Interventionsgrupp = 97 
Kontrollgrupp = 106 
Bortfallet ej beskrivet 
 

Både föräldrar och barn i interventionsgruppen visade 
lägre nivå av oro (p = 0.005) efter  
interventionen och under den postoperativa perioden. 
 
Föräldrarna i interventionsgruppen visade  
högre grad av tillfredsställelse (p = 0.005)  än 
föräldrarna i kontrollgruppen. 
 
Det fanns ett positivt samband (p=0.1) mellan 
föräldrarna och barnens grad av oro. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Margolis, J.O.,  
Ginsberg, B., 
Dear, G.D.L.,  
Ross, A.K.,  
Goral, J.E.,  
Bailey, A.G. 
 
Paediatric 
preoperative 
teaching: effects 
at induction and 
postoperatively 
 
Paediatric 
Anaesthesia 
1998 8: 17-23 
 
 
 
 
 
 
USA 
 

Syftet var att 
fastställa effekten 
av en interaktiv 
lärobok för barn 
som skall opereras 
och deras familj och 
fastställa 
förändringar i 
beteendet som 
observerades under 
anestesiinduktion 
och de närmaste 
veckorna efter 
operationen. 

Design: Experimentell  
 
Intervention: Barn och föräldrar fick läsa en interaktiv preoperativ 
lärobok 1-3 dagar innan operation, om rutinerna på en operations 
avdelning anpassad till barn. Båda studiegrupperna fick en kort 
rutininformation om bl.a. anestesiinduktionen. 
Kontroll: Barn och föräldrar fick läsa en barnbok utan preoperativ 
information. 
 
Datainsamling: Föräldrarna fick uppskatta sin oro med hjälp av 
VAS*.  
Analys: Fisher’s exakta test. 
Population: 
Inklusion: Barn 2-6 år med en förälder som ska genomgå en 
dagkirurgisk operation. 
Exklusion: Barn med sen utveckling. 
Deltagare: N = 143 
Interventionsgrupp = 51 
Kontrollgrupp = 51 
Bortfall  41 = 29% 
 
Bortfallet ej beskrivet 
 
 

Det fanns ingen signifikant skillnad i oro hos 
föräldrarna i interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. 
 
Föräldrarna i interventionsgruppen visade ett mindre 
behov av ytterligare information (p < 0.05) än 
föräldrarna i kontrollgruppen  
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

McEwen, A., 
Moorthy, C., 
Quantock, C.H., 
Rose, H.,  
Kavanagh, R. 
 
The effect of 
videotaped 
preoperative 
information on 
parental anxiety 
during anesthesia 
induction for 
elective pediatric 
procedures 
 
Pediatric 
Anesthesia  2007 
17:534-539,  
 
 
 
United Kingdom 
 

Syftet var att se 
vilken effekt en 
informationsvideo 
om sövning och 
uppvakning har på 
föräldrars 
preoperativa oro, i 
samband med att 
deras barn sövs och 
opereras. 

Design: Experimentell 
  
Intervention: Föräldrarna fick samma information som 
kontrollgruppen och såg dessutom en 8 min lång informationsvideo 
på operationsdagen, om ett barn som kommer för en dagkirurgisk 
operation. De fick den gemensamma informationen vid det 
preoperativa besöket. 
Kontroll: Föräldrarna fick en informationsbroschyr,  
”Ditt barns anestesi” samt sjukhusets rutininformation. 
 
Datainsamling: föräldrarnas oro mättes med STAI och APAIS vid 
två tillfällen. Före interventionen och strax före de gick till operation.
Analys metod: ANOVA 
Population: 
Inklusion: Föräldrar till barn ASA1-3, under <16år, 
dagkirurgiskoperation, 
Exlusion: Föräldrar med läs och språksvårigheter. 
Deltagare: N = 111 
Interventionsgrupp = 55 
Kontrollgrupp = 56 
Inget bortfall 
 

Föräldrarna i interventionsgruppen kände mindre oro 
(p< 0.05) vid två preoperativa mättillfällen, jämfört 
med föräldrarna i kontrollgruppen. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Spencer, C.,  
Franck, L. 
 
Giving parents 
written 
information 
about children´s 
anesthesia: Are 
setting and 
timing 
important? 
 
Paediatric 
Anesthesia 2005 
15: 547-553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
United Kingdom 

Syftet med studien 
var att se om 
föräldrar fick en 
ökad kunskap, 
mindre oro eller 
nöjdare med 
informationen 
angående anestesin, 
då ett 
informationsblad 
skickades hem en 
vecka innan det 
preoperativa 
besöket. Jämfört 
med föräldrar som 
fick 
informationsbladet 
vid det preoperativa 
besöket.  

Design: Experimentell  
 
Intervention: Föräldrarna fick ett informationsblad hemskickat en 
vecka innan det preoperativa besöket. Dessutom fick barnen i båda 
studiegrupperna träffa en lekterapeut och föräldrarna fick verbal 
information av en sjuksköterska. 
Kontroll: Föräldrarna fick ett informationsblad i samband med det 
preoperativa besöket. 
 
Datainsamling: Ett frågeformulär som besvarades dels i samband 
med ett preoperativt besök på sjukhuset.  Sedan besvarade 
föräldrarna frågeformuläret en andra gång på operationsdagen, detta 
skedde efter det att man träffat anestesiläkaren . Som mätinstrument 
användes. APAIS och SALT  
Analys: t-test, Pearson correlations test 
Population: 
Inklusion: Föräldrar till barn som kom in för en dagkirurgisk öro-, 
näsa-, eller halsoperation under en 3 månaders period. Barnens ålder 
framgår inte. 
Exklusion: Ej beskrivet. 
Deltagare: N = 74 
Interventionsgrupp = 19 
Kontrollgrupp = 21 
Bortfall 34 = 46% 
Bortfall pga. Att barnets operation blivit inställde eller uppskjuten.  
  
 

Det fanns inget signifikant samband mellan tidpunkten 
man fick informationen och föräldrarnas oro. 
 
De föräldrar som fick informationsbladet i samband 
med det preoperativa besöket hade 10 % högre 
kunskap om anestesi, än de föräldrar som fick 
informationen mer än två veckor innan barnets 
operation. 
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Författare, 
Artikelns titel 
Tidskrift, år, 
Land 

Syfte Design 
   Metod = Datainsamling- och analysmetod 
   Population 

Resultat 

Zuwala, R., 
Kimberly, R.B. 
 
Reducing 
Anxiety In 
Parents Before 
And During 
Pediatric 
Anesthesia 
Induction 
 
AANA journal, 
February 2001 
vol.69, No.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 

Syftet var att se 
huruvida en 
informationsvideo 
som visar ett barns 
inhalationsinduktion 
kan minska 
föräldrarnas nivå av 
oro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design: Experimentell  
 
Intervention: Föräldrarna såg en 2 min. lång informationsvideo om 
barnanestesi och fick läsa en informationsbroschyr. 
Kontroll: Föräldrarna fick läsa en informationsbroschyr. 
 
Datainsamling: Föräldrarnas nivå av oro mättes med STAI*. HF* 
och BT 4 ; vid ankomst till dagkirurgisk enhet, efter visning av 
informationsvideo och informationsblad, vid ankomst till operation 
och efter anestesiinduktion. 
Analys: t-test 
Population: 
Inklusion: Föräldrar till barn som skulle opereras för en dagkirirgisk 
planerad tonsillektomi eller myringotomi, ASA 1-2, 
 ålder 10 mån – 10 år. 
Exlusion: Föräldrar till barn som tidigare blivit opererade, gravida 
mammor eller om anestesiologen eller kirurgen inte gav samtycke. 
Barn med omfattande sjukdomsanamnes 
Deltagare: N = 80 
Interventionsgrupp = 40 
Kontrollgrupp = 40 
Inget bortfall 
 
 
 
 

Det var ingen signifikant skillnad mellan föräldrarnas  
grad av oro preoperativt eller efter induktionen mellan  
grupperna. 
 
Inledningsvis fanns ingen skillnad i blodtryck mellan  
grupperna. Men blodtrycket var lägre (p < 0.05) hos 
föräldrarna i interventions-gruppen jämfört med 
kontrollgruppen vid ankomst till operation och efter 
barnets anestesiinduktion.  
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Child Life Specialist 
 
Många sjukhus i USA och Kanada som är specialiserade på barnsjukvård har ett child life 
program. Child life specialisten fokuserar på barnets styrka och känsla av välmående. Under 
tiden som man främjar deras optimala utveckling och minimaliserar ogynnsamma effekter av 
barnets upplevelser, inom sjukvården och andra stressfulla situationer. Lek och 
kommunikation anpassad efter ålder, används för att: (1) främja optimal utveckling, (2) 
presentera information. (3) planera och öva in användbara anpassningsstrategier för 
medicinska händelser eller procedurer, (4) arbeta med tidigare, eller kommande upplevelser, 
och (5) etablera en terapeutisk relation med barnet och föräldrarna för att stötta familjens 
engagemang i barnets vård. (Child Life Council and Committee on Hospital Care, 2006).  
 
Child life specialistens funktion för barnets perioperativa upplevelser är viktig. När de 
förbereder barnet och föräldrarna inför procedurer, specialiserar sig inte child life specialisten 
enbart på de upplevelser som kommer, utan hjälper även barnet att uttrycka vad de tror 
kommer att hända. (Child Life Council and Committee on Hospital Care, 2006. 
Child life specialisten spelar en viktig roll för att minska föräldrarnas oro. Att förbereda 
familjen för händelser runt operationen lugnar inte bara föräldrarna, utan förser föräldrarna 
med kunskap så att de kan hjälpa barnet genom procedurerna runt operationen (Brewer et al., 
2006) 
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ADVANCE  

Advance Family-centered Behavioral Preparation Details. The ADVANCE program 
contains multiple components that are represented in the acronym as follows: 

Anxiety reduction (the aim of the program) 
Distraction on the day of surgery 
Video modeling and education before the day of surgery 
Adding parents to the child's surgical experience and promoting family-centered care 
No excessive reassurance—a suggestion made to parents and based on the literature 
Coaching of parents by researchers to help them succeed 
Exposure/shaping of the child via induction mask practice 
 
Preoperative Preparation Visit 
At the preoperative preparation program, parents were given a preparation package that 
consisted of a videotape, three pamphlets, and a mask practice kit. Parents were instructed to 
watch the videotape at least twice before the day of surgery. 

An advisory committee consisting of psychologists, develop mentalists, early child 
educators, child-life specialists, and an anesthesiologist developed this video over a 2-yr 
period. This committee reviewed a large number of interviews with parents of children 
undergoing surgery as well as approximately 20 videotapes of children undergoing 
induction of anesthesia with and without their parents present. A script was then written and 
revised based on the recommendations of the committee, and videotape was developed 
based on the script. The 23-min videotape was staffed by professional adult and child actors 
and also included interviews with parents whose children underwent surgery. The videotape 
was developed with funds provided by a grant from Donaghue Foundation for Medical 
Research (Hartford, Connecticut). 

Parents were also instructed briefly in how to best help their child prepare for surgery, and 
how to best communicate with their child (literature-based recommendations) on the day of 
surgery. 

Parents were also given three pamphlets to read that were written specifically for this 
project: (1) Helping Your Child in the Operating Room, (2) How to Distract Your Child 
before and during Induction of Anesthesia, and (3) Induction Mask Practice. 

* Pamphlet 1 helped parents understand what to expect on the day of surgery and listed 
some recommendations on how to manage their own and their child's anxiety. 
* Pamphlet 2 gave specific instructions for distracting children on the day of surgery.                
* Pamphlet 3 gave specific instructions about how to use the psychological principles of 
shaping to teach the children to perform the behaviors that would be expected of them in the 
operating room (e.g., getting onto the table) and about exposure to potentially frightening  
elements of the operating room (e.g., the induction mask, hairnet) while still in the safety of 
their home to help children become comfortable with the induction process. Parents were 
given a mask practice kit, which contained a sample induction mask, a hairnet, and a 
facemask for use in the shaping practice. 
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Two Days before Surgery    
A researcher telephoned parents on each of the 2 days preceding surgery to check parents' 
adherence to the intervention protocol and answer questions. On the second telephone call, 
researchers recorded the parents' specific plans on how to distract their child the next day. 
 
Day of Surgery: Holding Area  
Upon arrival to the Pediatric Surgery Center holding area, children were given a bag of 
distracting toys to play with while waiting in the holding area. This bag of toys consisted of 
puzzles, brainteasers, pop-up books, art supplies, a pinwheel, and other distracting small 
toys. This toy bag was designed to be age appropriate for the range of children in the study 
and was used in addition to the regular toys that were already in each of the holding rooms. 
Finally, children were shown a brightly wrapped box and told that this was a “surprise box” 
that they could open when they were breathing through the induction mask. The box was 
then left in the holding room for the child to wonder about. 
 
Day of Surgery: Induction of Anesthesia    
During the induction of anesthesia process, researchers monitored the parents and prompted 
them to use planned distraction strategies if needed. The surprise box was carried into the  
operating room and given to the child to open after introduction of the anesthesia mask. The 
surprise box contained a Game Boy® for use with older children, and a colorful 
kaleidoscope for younger children. These toys were loaned to children to use during the 
induction period. 
 
Time Commitment and Expertise Required from Staff 
The total amount of direct staff–patient time taken to administer this program was 30 min or 
less. Researchers spent approximately 10 min explaining the program and providing the 
program materials at the preadmission visit. Telephone calls to the parents (2 calls) totalled 
approximately 10 min. Providing parents any reminders about the program required 5 min or 
less on the day of surgery. Expertise required from staff to run this program involved no 
special training or education other than ability to establish rapport with parents and children, 
training in all aspects of the preparation program, and a basic understanding of the principles 
of shaping and exposure. 
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