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Sammanfattning   

Barn upplever ofta oro inför sjukhusbesök. Ett av de moment som denna oro beror på är
operation med tillhörande anestesi.  Tidigare forskning har visat  på att  barns oro vid
operation är korrelerad med postoperativ smärta och vårdtid. Anestesisjuksköterskans
uppgift är att lindra denna oro, men för att kunna göra detta i så stor utsträckning som
möjligt  krävs det att  de faktorer som påverkar nivån av oro identifieras.  Syftet  med
denna uppsats var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser om vilka faktorer
som påverkar  oro hos  barn  som ska  genomgå  anestesi.  Den metod  som valdes  var
kvalitativ  metod  med  induktiv  ansats.  Datainsamlingen  bestod  av  sex  stycken
semistrukturerade intervjuer. Resultatet bestod av tre huvudkategorier; föräldrarna hade
betydelse  för  den  perioperativa  miljön,  teamets  egenskaper  och  inverkan,  samt
förberedelse inför operation och anestesi. Dessa tre kategorier bestod i sin tur av flera
underkategorier som utgör de faktorer som påverkar oro. Något som utmärker flera av
dessa faktorer är att de i många fall går att påverka med riktade och medvetna insatser. 

Nyckelord:  barn, faktorer, anestesi, anestesisjuksköterska
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INLEDNING

Inför sjukhusbesök, oavsett orsak till besök, upplever barn i åldern 4-6 år oro inför flera
olika moment, så som kontakt med personal och provtagningar. Barn som genomgår en
planerad operation har goda förutsättningar att hantera det perioperativa förloppet bra.
Dessa  förutsättningar  bygger  på  att  barnet  får  besöka operationsavdelningen  vid  ett
separat tillfälle och då får lära känna miljön, få träffa samma personal. Eftersom de får
möjlighet att träffa samma personal skapas en kontinuitet i vårdförloppet. Ytterligare en
förutsättning är att få information om operationen hemskickad (Hovind, 2013, ss. 286-
287). 

Ibland  möter  barn  sjukhusmiljön  under  omständigheter  som  gör  att  de  inte  hunnit
förbereda sig, till exempel då de behöver genomgå en akut operation som följd av akut
sjukdom eller skada. Det har visat sig att oro hos barn som ska genomgå anestesi är
direkt  korrelerat  med  postoperativ  smärta.  Det  har  även  visat  sig  att  tiden  till
anestesiinduktion  förlängs  och  att  barn  kan  leva  med negativt  beteende  upp till  ett
halvår  efter  en  sådan  händelse.  Dessa  negativa  beteenden  kan  yttra  sig  i  form  av
mardrömmar,  olydnad inför  sina  föräldrar  och humörsvängningar  (Fincher,  Shaw &
Ramelet, 2012).

Orsaken till att just detta ämne har valts för denna D-uppsats är att problematiken är
uppenbar.  Under  de  verksamhetsförlagda  utbildningarna  (VFU)  har  flera  situationer
uppstått där barn varit oroliga. Personalen som arbetat på salen har upplevt detta som en
belastning. Det kan vara en jobbig känsla att veta att ett barn är oroligt och att man inte
har förmåga att avhjälpa situationen. Ett annat problem är att det ofta tar längre tid att
genomföra anestesi på ett oroligt barn, vilket leder till ökad tidsåtgång med påverkan på
resten av dagens operationsschema som följd. 

På grund av de negativa konsekvenser som oro kan orsaka i  samband med anestesi
behöver anestesisjuksköterskan vara trygg i sitt arbetssätt gentemot barn och ha kunskap
om vilka faktorer som skapar oro samt hur anestesisjuksköterskan kan förebygga denna
oro. 

BAKGRUND

Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor

Att  ha  kompetens  betyder  enligt  Nationalencyklopedin  (2017)  att  vara  kunnig  och
skicklig  samt  att  ha  den  erfarenhet  som krävs  för  en  viss  tjänst  eller  befattning.  I
kompetensbeskrivningen  för  sjuksköterskor  med specialistsjuksköterskeexamen inom
anestesi framkommer att anestesisjuksköterskan ska kunna visa respekt för och tillvarata
patientens  rätt  till  självbestämmande  samt  patientens  och  närståendes  rätt  till
information.  Anestesisjuksköterskan ska behandla varje individ som unik och utifrån
patientens  individuella  behov men också  vara  öppen och mottaglig  inför  individens
situation.  För  att  kunna utföra  anestesiologisk  omvårdnad ska  sjuksköterskan kunna
skapa tillit, förtroende och trygghet gentemot patienten, men också gentemot anhöriga.
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Den bästa möjliga perioperativa vården uppnås genom att anestesisjuksköterskan sätter
patientens  autonomi  och  individuella  behov  i  centrum.  Till  patienter  med  ökat
omvårdnadsbehov krävs att  anestesisjuksköterskan är pedagogisk och stöttande i  sin
omvårdnad  genom  den  perioperativa  dialogen  (Riksföreningen  för  anestesi  och
intensivvård, 2012).

Anestesi till barn - en utmaning

Alla människor  under  18 år  definieras  som barn enligt  Barnkonventionen. Barn har
samma rättigheter och är lika mycket värda som vuxna. Vid beslut rörande barn ska
barnets bästa alltid komma i första hand. Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla
frågor som rör barnet. Dock beaktas barnets åsikt i förhållande till ålder och mognad
(UNICEF, 1989).

Det finns flera faktorer som gör barnanestesi avancerad och därför krävs kompetens hos
anestesisjuksköterskan. Barn har en luftväg som skiljer sig något i anatomin i jämförelse
med vuxna. Tungan är stor i förhållande till munhålan hos de allra minsta barnen. Stora
tonsiller  och lymfvävnad kan göra det  svårt  att  intubera.  I  luftvägarna  finns  livliga
reflexer  och  slemhinnorna  är  lättblödande  vilket  kräver  försiktighet  vid  intubation.
Luftstrupens  diameter  är  liten  vilket  gör  att  andningsproblem lätt  kan  uppstå.  Barn
utsätts  snabbare  för  hypoxi  än  vuxna  då  barnens  hjärtminutvolym  är  högre  och
syrgasreserverna är små (Hovind, 2013, s. 271).

Barns negativa reaktioner i samband med anestesi, så som sömn- och ätstörningar, har
sitt  ursprung från rädsla  i  samband med separation från föräldrar,  operation/anestesi
samt okända rutiner. Även rädsla för sjukhusmiljön, doktorer, medicinska instrument
och blodprovstagning uttrycks av barn i åldern 4-6 år (Salmela, Salantera & Aronen,
2010).  Enligt  tidigare  studier  kan  barn  känna  sig  tvingade  in  i  en  stressfull  och
oförutsägbar situation i samband med anestesi och operation (Wennström, Hallberg &
Berg, 2008). Barn kan uttrycka oro på flera sätt i samband med anestesi bl.a. genom att
skrika och sparka samt klänga sig fast vid sina föräldrar eller  att  fysiskt försöka fly
Andra  barn  kan  istället  vara  tysta  och  undvika  ögonkontakt  (Gimbler  Berglund,
Ericsson, Proczkowska-Björklund & Fridlund, 2013). 

Vid förberedelse inför en operation är det viktigt att utgå från barnets ålder och mognad
samt etniska och kulturella bakgrund. Det är också betydande att skapa en god relation
som bygger  på  tillit  mellan  barnet  och  anestesisjuksköterskan.  Genom att  göra  det
okända  känt,  ökar  anestesisjuksköterskan  möjligheten  för  barn  och  ungdomar  att
bearbeta  sina  känslor.  Med  fördel  informeras  föräldrar  och  barn  tillsammans.
Informationen ges både skriftligt och muntligt för att barnet ska få en uppfattning om
vad som kommer att ske. Ett preoperativt besök på operation bör ordnas där information
om varför man ska sövas och opereras ges. I samband med det preoperativa besöket kan
barnet också få känna på utrustningen som ska användas. Information bör också ges om
hur uppvaknandet kan upplevas och om den postoperativ smärtlindring som kan bli
aktuell (Hovind, 2013 s. 286-287). 
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Betydelsen av att förebygga oro preoperativt

Preoperativ oro och ångest är i sig en riskfaktor för att utveckla postoperativ smärta.
Målet för anestesisjuksköterskan är därför att genomföra ett bra preoperativt möte med
patienten oavsett om operationen sker dagen därpå eller inom loppet av några minuter
vid akut operation. Utförlig och lättillgänglig preoperativ information har visat sig bidra
till bättre postoperativ smärtlindring och reducering av ångest (Hovind, 2013 ss. 287-
288). Tidigare forskning påvisar att barn som upplever mycket ångest i samband med
anestesi och operation kan erfara samma känslor från och med dygnet efter operation till
upp mot sex månader efteråt. Om barnen får besöka operationsavdelningen preoperativt
tillsammans med sina föräldrar minskar risken för ångest gentemot de barn som inte får
samma förutsättning (Fincher et  al,  2012). Det finns studier som tyder på att  det är
effektivt  att  använda  sig  av  clowner,  som en  del  av  det  medicinska  teamet,  i  den
preoperativa vården för att minska oro. Barn som träffar clowner preoperativt upplever
mindre  oro  inför  sjukhusvistelsen  och  inför  det  medicinska  ingreppet  samt  inför
sjukdom och dess konsekvenser än barn som inte träffar clowner (Fernandes & Arriaga,
2010). Det har också visat sig att barn som träffat clowner, som ingått i det medicinska
teamet,  upplevt  mindre  ångest  preoperativt  samt  minskad  postoperativ  smärta  och
snabbare återhämtning efter operation (Kocherov, Hen, Jarowski, Ostrowsky, Eidelman,
Gozal & Chertin, 2016).

Anestesisjuksköterskans perspektiv vid anestesi till barn

Ett  vanligt  sätt  för  anestesisjuksköterskor  att  hantera  barn,  som  upplevs  ha  fått
otillräckligt  med  information,  är  att  försöka  skapa  en  kontakt  på  ett  lekfullt  men
samtidigt tidseffektivt sätt. Denna kontakt är något som anestesisjuksköterskan försöker
åstadkomma  vid  sidan  av  att  sövningen  förbereds  och  genomförs.  Problemet  som
framkommer med detta tillvägagångssätt är  att  situationen upplevs som tidskrävande
och stressande för anestesisjuksköterskan. Om försöket till kontaktskapande misslyckats
är  risken  att  situationen  blir  värre  än  om  inget  försök  till  kontakt  alls  genomförs
(Runesson,  Proczkowska-Björklund & Idwall, 2010). Det är inte bara bemötandet av
barn som spelar in i försöken att lindra rädsla. Anestesisjuksköterskans upplevelser och
erfarenheter av detta kan bland annat ses utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet är
organisationsfokuserat, där faktorer orsakade av organisationen hindrar eller möjliggör
minskning av preoperativ ångest hos barn. Hinder som upplevs kan vara ofullständig
information  om  ett  barn,  dåligt  samarbete  inom  arbetsgruppen och  tidspress.
Organisationen kan också bidra med möjligheter för anestesisjuksköterskan att lindra
ångest vilka kan vara ett gott samarbete kollegor emellan och när det finns gott om tid.
Det  andra perspektivet  är  relationsfokuserat  då  anestesisjuksköterskan kan mötas  av
svårigheter när det gäller att skapa en relation till ett barn. Vissa barn har en stark ångest
och skriker samt viftar på armarna, medan andra barn är mer förberedda. Ibland är det
till och med ofrånkomligt att använda fysisk fasthållning i samband med sövning av ett
icke  samarbetsvilligt  barn.  Fasthållning  är  vanligare  vid  akuta  situationer,  men
förekommer även vid planerade ingrepp. Användning av fasthållning kan i sin tur göra
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att anestesisjuksköterskan upplever sig själv som bristande i sin arbetsuppgift (Gimbler
Berglund et al., 2013).

Etiska dilemman vid anestesi till barn

Runesson  et  al  (2010)  beskriver  hur  anestesisjuksköterskan  kan  ställas  inför  etiska
dilemman i samband med sövning av barn. Till exempel så ska anestesisjuksköterskan,
enligt kompetensbeskrivningen, visa respekt för och tillvarata patientens delaktighet. I
en situation med ett barn som är rädd och samtidigt ledsen kan det vara svårt att skapa
delaktighet  från  barnets  sida.  Samtidigt  ska  anestesisjuksköterskan  ta  hänsyn  till
föräldrar och andra kollegor. Det gäller då för anestesisjuksköterskan att tillgodose allas
behov, men framförallt tänka på barnet. Etiska dilemman kan uppkomma i fall där man
vill göra barnets bästa för stunden och samtidigt tillmötesgå föräldrarna. Till exempel
kan  det  underlätta  att  inducera  ett  barn  som redan  sover  då  anestesisjuksköterskan
slipper “bråka” med barnet, vilket också ger föräldrarna trygghet. Samtidigt uppstår en
situation där barnets rättigheter åsidosätts och dess möjlighet att inneha delaktighet i
beslut minskar.

Barnets livsvärld som utgångspunkt för vården

Dahlberg,  Segesten  & Suserud  (2003,  ss.  32-34)  förklarar  att  livsvärldsperspektivet
innebär  att  se,  förstå,  analysera  och  beskriva  världen  utifrån  hur  den  upplevs  av
människor.  Användningen av livsvärlden som ansats i  vårdandet kräver att  vårdaren
bejakar  patientens  levda  verklighet.  Teorin  om  livsvärlden  är  varken  objektiv  eller
subjektiv utan någonstans där emellan. Det betyder att vårdaren inte bara ser objektiva
data, som till exempel olika mätvärden, utan tar i samband med det även hänsyn till hur
patienten erfar situationen. Livsvärldsperspektivet utformas av vårdarens engagemang
för patientens egen berättelse och livshistoria. Berättelsen kan hjälpa vårdaren att ta del
av vad som erbjuder ett välbefinnande för patienten. För att ta reda på hur patienten
erfar  vårdandet  måste  vårdaren  fråga.  Detta  innebär  också  att  vårdaren  måste  vara
följsam  och  öppen  för  att  patienten  ska  vilja,  kunna  och  hinna  beskriva  sina
erfarenheter. Vårdaren bör kunna möta patienten förutsättningslöst och vara öppen inför
varje  individs  unikhet,  vilket  är  svårt  då  varje  individ  bär  på  förförståelse.
Förförståelsen kan vara till hjälp för vårdaren då denne kan använda tidigare erfarenhet
för att hjälpa patienten. Dock kan förförståelsen också leda vårdaren fel och risken är att
patientens  berättelse  anpassas  till  vårdarens  förförståelse.  Att  ha  ett  öppet
förhållningssätt  som  vårdare  innebär  att  kritiskt  granska  och  värdera  sin  egen
medvetenhet om fenomenet som står i centrum.  Vårdaren bör ha tålamod att vänta på
att  fenomenet  visar  sig  samt  vara  nyfiken inför  patientens  värld  där  patienten  visar
vårdaren vad lidandet innebär. 

Föräldrars närvaro vid anestesi till barn

Scully  (2012)  har  i  sin  studie  jämfört  effekten  på  oro  hos  barn  som ska  genomgå
anestesi  mellan  premedicinering  med  midazolam,  distraktionstekniker  och
föräldranärvaro.  Hon  fann  att  föräldranärvaro  var  den  minst  effektiva  av  dessa  tre
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åtgärder. Hennes hypotes var att barn i åldrarna 5-12 år skulle uppleva mindre oro när
föräldrarna närvarade vid anestesi, men hon hittade inga bevis för detta i sin forskning.
Kanske är det så att det föreligger en övertro på föräldrars förmåga att lugna barn i dessa
situationer. 

I en annan studie av Sadeghi, Khaleghnejad Tabari, Mahdavi, Salarian & Razavi (2017)
finner  man  att  föräldranärvaro  vid  anestesi  kan  minska  barns  oro  vid  anestesi,  och
därmed  öka  kvaliteten  på  induktionen.  Det  tycks  dock  inte  påverka  föräldrarnas
skattning av sin egna oro. 

PROBLEMFORMULERING

Det är vanligt att barn upplever oro vid sjukhusbesök. Detta gäller oavsett orsak till
besöket, och då även vid barn som ska opereras och genomgå anestesi.  
Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor så uppnås den bästa möjliga
perioperativa vården genom att anestesisjuksköterskan sätter patientens autonomi och
individuella behov i centrum. 
Det är påvisat att oro hos barn inför anestesi kan öka risken för postoperativ smärta,
förlänga tiden till anestesiinduktion och leda till att barn utvecklar negativt beteende upp
till ett halvår efter operation. Anestesisjuksköterskans uppgift och utmaning är därför att
lindra oro i allra högsta grad, men för att lättare kunna utföra den uppgiften behövs
identifiering av vilka faktorer som minskar respektive ökar barnens oro. På grund av de
negativa konsekvenser oro kan orsaka bör området utforskas ytterligare.

SYFTE

Syftet var att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av vilka faktorer som påverkar
barns oro inför anestesi.

METOD

Då syftet var att fånga anestesisjuksköterskans upplevelser valdes en kvalitativ metod
med induktiv ansats. 

Kvalitativa  metoder  är  forskningsstrategier  för  att  beskriva  och  analysera  fenomen.
Denna  metod  kan  bidra  till  mångfald  och  nyanser.  Målet  är  att  utforska
meningsinnehållet  i  sociala  eller  kulturella  fenomen,  så  som  det  upplevs  av  de
involverade själva i sin naturliga miljö.  (Malterud, 2009, s. 31). 

Vid kvalitativa intervjuer försöker forskaren förstå intervjudeltagarens synvinkel. Man
försöker  förklara  innebörden  av  deras  upplevelser.  Forskningsintervjuen  är  ett
ömsesidigt samtal där den som intervjuar och intervjudeltagaren byter upplevelser med
varandra  genom att  konversera  om ett  ämne  som intresserar  båda  parter  (Kvale  &
Brinkmann, 2015, ss 337-339). 

När forskare vet vilka ämnen de vill prata med intervjudeltagarna om, men inte vet vad
svaren kommer att bli, kallas det för semistrukturerade intervjuer. Vid dessa typer av
intervjuer  förbereder  forskarna  ämnen  de  vill  prata  om,  utan  att  exakt  specificera
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frågornas  utformning.  Intervjuarens  uppgift  blir  vid  dessa  intervjuer  att  uppmuntra
informanterna att tala fritt om de förbestämda ämnena (Polit & Beck, 2016, s. 510). 

Deltagare

Kontakt  togs  med  klinikchefen  för  operationsavdelningen  på  ett  länssjukhus  i
Västsverige.  Då klinikchefen gav godkännande att  genomföra  studien  så hänvisades
författarna till  studenthandledaren på operationsavdelningen. Studenthandledaren fick
information  om hur  studien  var  upplagd,  och  att  sex  till  sju  anestesisjuksköterskor
önskades att  få  intervjua.  Klinikchefen fick även information om att  största  möjliga
variation önskades hos de deltagande med avseende ålder, arbetslivserfarenhet, kön och
etnisk bakgrund. Datum och tid styrdes efter operationsavdelningens patientflöde. Totalt
medverkade sex anestesisjuksköterskor,  både män och kvinnor i  åldern 29 till  60 år
gamla  med  varierad  erfarenhet  inom  yrket  anestesisjuksköterska.  Intervjudeltagarna
valdes ut efter det som Polit & Beck (2016, ss. 493-494) kallar för ”maximum variation
sampling”. Urvalsmetoden bygger på att man medvetet försöker skapa största möjliga
variation hos intervjudeltagarna, i flera olika avseenden. 

Datainsamling

Den  metod  för  datainsamling  som  valdes  för  uppsatsen  var  att  genom  kvalitativa
forskningsintervjuer  fånga  anestesisjuksköterskans  upplevelse  av  de  faktorer  som
påverkar barns oro inför anestesi. För att få fram deltagarnas upplevelser bör intervjun
inledas  med en öppen fråga vilket  gör  deltagaren,  enligt  Lantz  (2007),  får  tala  fritt
utifrån hur denne upplever det fenomen som ska utforskas. Då tidigare forskning fanns
till  grund  för  den  här  uppsatsen  har  nya  frågor  utarbetats  och  semistrukturerade
intervjuer valts som intervjumetod, i enlighet med Morse (1991). 

En  pilotintervju  genomfördes  initialt  och  lyssnades  igenom  för  att  dra  lärdom  om
intervjumetodik och hur denna kan förfinas.  Därefter arbetades en intervjumall fram i
enlighet  med  Kvale  och  Brinkman  (2015,  s.  130-131)  där  förutbestämda  ämnen
predicerades. Det är sedan upp till den som intervjuar hur strikt denne förhåller sig till
dessa  frågeförslag,  eller  istället  följer  upp  de  svar  som  framkommer  och  leder  in
samtalet på nya spår. Dahlberg (1997, s. 101) menar att en kvalitativ intervju börjar med
en  första  sekvens  som  har  en  avgränsande  funktion.  Detta  görs  med  hjälp  av  en
ingångsfråga. Denna ingångsfråga är lämpligen densamma vid alla utförda intervjuer.
Ingångsfrågan  som  ställdes  till  alla  intervjudeltagare  löd  “Kan  du  berätta  om  en
situation när du har sövt ett oroligt barn?”. Flera deltagare kunde utförligt beskriva en
tidigare situation då de sövt ett oroligt barn, men inte alla. Vissa hade svårt att minnas
exakta patientfall utan fick istället frihet att beskriva mer generellt hur en situation kan
vara med ett oroligt barn som ska genomgå anestesi. Efter den inledande frågan ställdes
ytterligare frågor efter de förutbestämda ämnen som valts sedan tidigare. Intervjuarens
uppgift  var  under samtliga intervjuer att  försöka styra samtalen så de inte  hamnade
utanför  ämnet.  Intervjuerna  avslutades  då  samtliga  ämnen  avhandlats  och  ingen
ytterligare information tycktes komma fram.
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Inledande fråga: Kan du berätta om någon gång då du har sövt ett barn, som du 
upplevt varit oroligt? Var gärna så specifik som möjligt. 

Ämnen att beröra under intervjuns gång:
 Faktorer som lindrar eller eliminerar oro

 Faktorer som skapar eller förvärrar oro

 Anestesisjuksköterskans upplevelse av att söva oroliga barn

Figur 1. Tabell som beskriver den mall som intervjuerna genomfördes efter.

Pilotintervjun inkluderades  i  studien  då  liknande ämnen framträdde i  den  som i  de
övriga  intervjuerna.  När  sex  intervjuer  genomförts,  inklusive  pilotintervjun,  hade
liknande ämnen återkommit flera gånger.

Intervjuer  och  dataanalys  har  genomförts  av  författaren  med  viss  hjälp  av  en
studiekollega.

Dataanalys

Första steget i analysen var att alla sex intervjuer transkriberades, och sedan skrevs ut på
papper var och en för sig. Transkriberingen av intervjuerna lästes igenom flera gånger
av  både  undertecknad  och  en  studiekollega.  Hsieh  och  Shannons  (2005)  mall  för
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats följdes. Markeringspennor i olika färger
användes, vartefter ord och meningar med liknande innebörd markerades i samma färg
och noteringar gjordes i samband med detta i artiklarnas marginal. 

Studien  är  analyserad  enligt  induktiv  kvalitativ  innehållsanalys  då  tidigare  studier
presenteras i  bakgrunden till  den här studien,  vilket  är  en förutsättning för  induktiv
analys.  I  det  första  steget  av  analysen  organiseras  den  kvalitativa  datan.  Med
organisering menas att författaren arbetar med öppen kodning, skapande av kategorier
och abstraktion. Transkriberad data läses igenom och noteringar samt rubriker skrivs
ned samtidigt vilket kallas för öppen kodning. Texten ska därefter läsas igenom igen för
att  samla  in  så  många  rubriker  som möjligt  och  därmed  få  med  flera  aspekter  av
innehållet. Texten delas in i meningsbärande enheter och kategorier. I steg två faller
subkategorier  med  liknande  innehåll  in  under  större  kategorier  som  grupperas  till
huvudkategorier.  Genom  att  skapa  kategorier  åstadkommer  författaren  ett  sätt  att
beskriva fenomenet, öka förståelsen och generera kunskap (Elo & Kyngäs, 2008)

Etiska överväganden
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Studien  har  inte  byggt  på  några  interventioner  utan  har  fokuserat  på  tidigare
upplevelser, vilket därför inte medförde någon risk för patienternas hälsa eller  vård.
Sedvanliga  etiska  principer  tillämpades  så  som att  deltagarna  blev  informerade  om
studiens syfte och om att deltagandet var frivilligt, samt att de hade rätt att avbryta när
som helst, utan att behöva ange orsak.  De fick information om att deras identitet skulle
komma att vara dold i uppsatsen. 

Enligt  Nuremberg Code (United States  holocaust  memorial  museum, 1947) ska alla
forskningsdeltagare ha fullständig frivillighet att delta i forskningen. Det innebär att de
ska få god information och inte bli  lurade att  delta  i  forskningen. Nuremberg Code
kräver också att forskningsdeltagarna ska få tillräcklig information för att kunna förstå
och fatta ett bra beslut om de vill delta eller inte. Exempel på sådan information är syftet
med forskningen, hur länge den förväntas pågå samt vilka metoder som är tänkta att
använda  sig  av.  Vidare  kräver  Nuremberg  Code  att  forskningens  mål  ska  leda  till
resultat som är av nytta för samhället. Allt fysiskt och psykiskt lidande ska undvikas i
största  möjliga  mån  när  det  gäller  forskningsdeltagarna.  När  som  helst  under
forskningens gång ska deltagarna ha möjlighet att avbryta sin medverkan. Även i lagen
om  etikprövning  av  forskning  som  avser  människor  (2003:460)  bestäms  det  att
forskningsdeltagarnas  informerade  samtycke  när  som  helst  kan  tas  tillbaka  med
omedelbar verkan.

I Helsingsforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) står det beskrivet att all
medicinsk forskning måste vara frivillig. Deltagare har när som helst rätt att avbryta
utan repressalier. Alla informanter i denna studie informerades om att de när som helst
kan avbryta deltagandet, utan att behöva uppge skäl till detta. Vidare står det beskrivet i
Helsingsforsdeklarationen  att  alla  försiktighetsåtgärder  måste  vidtas  för  att  skydda
deltagarnas integritet  och personliga information.  All  information i  denna studie har
hanterats  med  detta  i  åtanke.  Inga  namn  nämns  under  inspelningen  av  intervjuer.
Inspelningarna finns inte uppladdade på internet utan har förvarats på USB-sticka.

Förförståelse

Författaren till denna text har i skrivande stund ingen erfarenhet av att vårda barn i en
perioperativ  miljö.  Detta  innebär  inte  att  det  inte  finns  något  mått  av  förförståelse
inblandat ändå, då erfarenhet finns kring att vårda barn inom andra vårdområden så som
prehospitalt. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008, s. 174) skriver att forskaren alltid
har någon nivå av förförståelse. När förförståelsen är av mindre storlek är det vanligt att
forskaren  utvecklar  sin  förståelse  genom  att  t.ex.  läsa  litteratur  inom  området.  Då
författarens  förförståelse  får  betraktas  som  av  lägre  art  lästes  litteratur  och
forskningsartiklar  tidigt  i  skrivandeprocessen  för  att  skapa  en  plattform  att  arbeta
utifrån. 
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RESULTAT

Här presenteras de kategorier och subkategorier som framkom under analysprocessen:

Föräldrarna hade betydelse
för den perioperativa miljön

Teamets egenskaper och
inverkan

Förberedelser inför
operation och anestesi

 Stressade föräldrar 
överför stressen på 
sina barn

 Lugna föräldrar – en 
tillgång för 
anestesisjuksköterskan

 Färre personal på 
salen minskar oro

 Välfungerande team 
möjliggör fokus på 
barnet

 Personalens 
individuella 
skicklighet att lugna 
barn

 Samarbete med 
barnavdelning och 
akuten

 Anestesisjuksköterska
ns och teamets 
förberedelse inför 
anestesi

 Förhandsinformation 
är värdefullt

Föräldrarna hade betydelse för den perioperativa miljön

Barn som skulle genomgå anestesi kunde uppleva oro som i vissa fall grundade sig i
föräldrarnas  egen  oro  inför  situationen  som  deras  barn  hade  hamnat  i.  Oron  hos
föräldrarna  kunde  göra  barnen  stressade.  Många  gånger  förstod  inte  barnen  varför
föräldrarna reagerade som de gjorde och detta oroade barnen. Anestesisjuksköterskorna
kunde dock uppleva att föräldrarna ibland kunde vara en tillgång, men det krävde att
föräldrarna var lugna och trygga i sig själva.

Stressade föräldrar överför stressen på sina barn

Det var flera av informanterna som upplevde att de föräldrar som var oroliga eller rädda
blev stressade inför situationen som deras barn skulle genomgå. Dessa föräldrar var
oftast också rädda för sjukhus eller upplevde sjukhusbesök som obehagliga. Stressen
kunde  lätt  överföras  till  barnet  som i  sin  tur  blev  allt  mer  orolig  och  stressad.  En
informant beskriver:

“..dom är  stressade och  då  e dom på barnet  hela  tiden och
klappar på barnet och det är inte farligt, det går bra, det går bra, det är
jättefarligt det är inte bra eller att det kommer gå jättebra. Då märker
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man  att  barnet  är..  ja  barnet  känner  ju  om  mamma eller  pappa  är
stressade”

En informant berättade att föräldrarna kunde vara ledsna över att se sitt barn genomgå 
en anestesi. Att de var ledsna kunde vara uttryck för rädsla över den situation deras barn
hamnat i. Det kunde i sin tur leda till att barnet blev väldigt fundersamt över varför 
mamma eller pappa reagerade på det sättet. I de fallen upplevde anestesisjuksköterskor 
att det hade varit bättre att visa ut föräldrarna från salen för att minska barnets oro.

“..för att det blir mer oroligt för barnet att se anhörig så
ledsen..så det är faktiskt så ibland , att vi försöker ha dom inne så länge
som möjligt då..för att dom ska vara med..men aa..ibland så med facit i

hand så känns det som att det hade varit bättre för både mamma och
barnet om mamma gått ut”

Lugna föräldrar - en tillgång för anestesisjuksköterskan

Om anestesisjuksköterskan upplevde att en av föräldrarna var mer trygg än den andra
föräldern  kunde  anestesisjuksköterskan  fråga  lite  försiktigt  angående  om  vem  som
klarade av situationen bäst och därmed kunde föräldrarna själva besluta vem som skulle
vara med barnet under anestesiinduktionen. En informant var tydlig med att barnet själv
skulle  få  välja  vilken  förälder  som  skulle  vara  med.  Informanterna  talade  om  hur
relationen mellan förälder och barn kunde påverka situationen. Om de hade en trygg
relation och föräldern var den som bestämde över barnet kunde anestesisjuksköterskan
få hjälp av föräldern. En informant uttryckte att om det var så att det var barnet som
bestämde i relationen mellan barn och förälder, var det svårt att få hjälp från föräldern.
Föräldrar som var lugna och trygga i sig själva under situationen kunde vara en tillgång
för anestesisjuksköterskan. Även om barnet var ledset och oroligt var en lugn förälder
en tillgång eftersom att de hade lättare för att trösta sitt barn än de föräldrar som själva
var rädda. Vidare förklarade en informant att barnet kunde sitta i knät på sin mamma
eller pappa. Föräldern kunde avleda barnet med en leksak eller genom att läsa i en bok.
Under tiden kunde anestesisjuksköterskan sätta en perifer venkateter (PVK) eller utföra
något annat förberedande moment inför anestesin. 

“..ehm så att då är det ju de här att avleda ofta då att man sitter i
knät  på  mor  eller  far  och  kanske  håller  armen  om  mamman  eller
pappans rygg så att man kommer åt handen för då kan man arbeta lite
bakom ryggen och dom läser bok eller tittar på nån leksak eller så..”

Om föräldrarna hade en bra inställning till vad som skulle göras, alltså att de var väl
införstådda  med  att  deras  barn  skulle  genomgå  anestesi,  fanns  mer  tid  för
anestesisjuksköterskan att fokusera på endast barnet. Informant nummer ett beskrev att
de föräldrar som hade en bra inställning kunde förenkla anestesisjuksköterskans arbete.

“..hjälper  till  och hålla en arm kanske om det  behövs  och är
liksom införstådd i vad som ska hända och ske på ett annat sätt”
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Samma informant förklarade vidare att när föräldrarna själva var otrygga eller oroliga
tog de upp värdefull  tid som anestesisjuksköterskan egentligen behövde använda till
barnet. 

“..så jag tror 50% av energin går åt, eller kan gå åt, till att om 
det är en orolig förälder och då kan man inte lägga lika stort fokus på 
barnet, eller det blir svårare att göra det i alla fall”

Teamets egenskaper och inverkan

Anestesisjuksköterskorna var överens om att antalet personal kring barnet var en faktor
som spelade en avgörande roll för hur oroligt barnet blev. Det fanns bra sätt  för att
undvika en sådan situation där antalet personal inne på salen var stort, förutom under
väldigt  akuta  omständigheter  då  operationen  krävde  många  ur  personalen.  Ett
sammansvetsat team kunde också vara en avgörande faktor som påverkar barnets oro,
eftersom ett  välfungerande team arbetade effektivt och snabbt.  En del ur personalen
hade  mer  skicklighet  än  andra  att  lugna  oroliga  barn,  vilket  var  mycket  värdefullt,
eftersom att andra ur personalen hade motsatt effekt och skapade oro hos barnet.

Färre personal på operationssalen minskar oro

Flera  informanter  berättade  att  mängden  personal  på  inne  på  salen  kunde  påverka
barnets nivå av oro. Ju fler personal inne på salen, desto mer oroligt kunde barnet bli.
En  informant  berättade  att  denne  aktivt  försökte  minska  ner  personalstyrkan  så  att
enbart  de som absolut behövde befinna sig på salen var  där  innan barnet  somnade.
Samma informant förklarade att det ofta fanns ett intresse hos till exempel studenter att
se anestesiinduktioner av barn, vilket kunde vara problematiskt.  

En annan informant förklarade att det lättare blir stökigt och högljutt om fler personer
än nödvändigt befann sig inne på salen. Det var något som kunde stressa barnet. Denne
informant fortsatte att beskriva:

“... det är bättre att söva ett barn när det är jag och    
narkosläkaren och kanske en undersköterska, sen ingen mer. Och
sen står de andra utanför om vi behöver hjälp… “

Något som nämndes av en informant var att det räckte om operatören kom dit när barnet
hade somnat. Fortsättningsvis fick vi det förklarat att det var standard om det inte var en
akut operation.  I de fallen kunde operatören tillfrågas om denne kunde tänka sig att
komma in på operationssalen först när barnet var sövt.

Välfungerande team möjliggör fokus på barnet

En informant  beskrev  betydelsen  av  ett  välfungerande  och  team,  som kunde  jobba
snabbt och effektivt :
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“...och att man är ganska snabb så att det inte drar ut på 
tiden för långt, med sövningen. I och med att dom ändå vet att dom ska igenom 
det så att säga, så att man inte drar ut på tiden så att dom blir ännu mer ännu 
mer oroliga och vad heter det… dom säger att dom vill springa därifrån. Det 
blir liksom panik då kan man säga, i slutet, om det tar för lång tid. “

Flera informanter beskrev vikten av att teamet var införstådda med vad som skulle göras
och i  vilken ordning. Det var viktigt att  alla på salen visste om detta;  narkosläkare,
narkossjuksköterska,  undersköterska,  operationssjuksköterska  och  opererande  läkare.
När alla i personalen visste vilka steg som måste genomföras för att komma vidare till
nästa flöt arbetet på smidigare. Fördelen med det, menade en informant, var att man då
kan undvika att  prata om medicinska termer och liknande. Istället  kunde personalen
fokusera mer på barnet i form av dialog och avledningar. 

Personalens individuella skicklighet att lugna barn

Något  som  kunde  spela  en  avgörande  roll  enligt  en  informant,  var  den  enskilde
individens förmåga att lugna orolig barn. Hon förklarade:

“Jag vet ju att jag har vissa av mina medarbetare i olika 
kategorier som är väldigt bra på att lugna barn, så skulle jag ha en sån person 
med mig så vet jag ju att det kommer gå mycket bättre”

Andra medarbetare kunde ha motsatt effekt. Om en person i teamet utstrålade oro kunde
detta föras över till patienten. I de fall där narkosläkaren och/eller narkossjuksköterskan
var lugna brukade det sprida sig till övriga på salen, enligt en informant. 

En  informant  beskrev  språksvårigheter  som  en  försvårande  omständighet.  I  de  fall
någon på salen behärskade patientens språk kunde det vara en stor tillgång för att skapa
en lugn och trygg miljö.  

Förberedelser inför operation och anestesi

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns ett tydligt kritiskt moment som ökade
oron hos barn, detta var etablering av perifer venkateter. Ett välfungerande samarbete
mellan operationsavdelningen, barnavdelningen och akuten var viktigt för att etablering
av perifer  venkateter  inte  skulle  upplevas  som obehagligt.  Att  vara  förberedd innan
barnets ankomst till operationsavdelningen uttrycktes som en av de viktigaste faktorerna
för att minska barns oro vid anestesi. Genom att anestesisjuksköterskan var förberedd
kunde mer tid ägnas åt barnet när det kommit till operationssalen.

Samarbete med barnavdelning och akuten

Flera informanter beskrev PVK-sättningen som ett  kritiskt moment. Dels var det ett
eventuellt tidskrävande moment som kunde ta tid från andra åtgärder exempelvis som
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att lindra oro. Dels kunde momentet i sig skapa mycket oro och rädsla. En informant
berättade:

“... men sen om det börjar krångla så tappar barnet 
förtroendet, det gör ont kanske eller dom upplever det obehagligt, och så 
misslyckas man första och så ska man försöka igen, och då känns det liksom 
som att det späds på”

En annan informant förklarade att det i akuta fall kunde bli aktuellt med fasthållning av
barnet för att kunna etablera en PVK. Detta var ett moment som skapade stor oro och
rädsla hos barnet. Hon förklarade att det var bra om barnet hade en PVK före ankomst
till operationsavdelningen på grund av den här anledningen. PVK kunde med fördel
etableras på akuten eller barnavdelningen. 

En informant beskrev också PVK-sättning som ett moment som kunde skapa oro. Det
hände  att  barnet  kunde  totalvägra  att  få  en  PVK-insättning  utförd  inne  på
operationssalen och att alternativet som kvarstod var att hålla fast barnet och inducera
anestesin via en mask. Detta beskrevs som ett stort psykologiskt trauma för barnet. 
Det  var  inte  alltid  möjligt  att  sätta  en  PVK  på  barnet  innan  ankomsten  till
operationsavdelningen, framför allt vid akuta operationer. I de fallen var det däremot en
stor  fördel  om  barnet  tidigt  i  vårdförloppet  hade  fått  bedövande  EMLA-plåster
applicerat på de ställen där en PVK kunde sättas. Detta kunde utföras på akuten eller på
barnavdelningen. Genom detta förfarande hann EMLAN verka ordentligt och barnet var
smärtlindrat. 

Anestesisjuksköterskans och teamets förberedelse inför anestesin

Flera informanter beskrev nyttan med noga förberedelser inför barnanestesi. Det gällde
hela  personalgruppen.  En  informant  förklarade  att  det  var  bra  om  läkemedel  var
uppdragna, att anestesisjuksköterskan visste när läkemedel skulle ges och att storlek på
endotrakealtub var planerad. Informanten beskrev det:

“..., man behöver inte fråga narkosläkaren vad det är för dos man ska ge 
utan man ger medicinerna och vet när man behöver ge dom, och då behöver det inte bli
så mycket prat om det utan man kan fokusera på att prata om vad barnet spelar i för 
fotbollslag”

En informant berättade för oss att det var viktigt att det var förberett på salen. Allt skulle
vara  i  sin  ordning  så  att  det  inte  började  rivas  och  plockas  med  saker  i  onödan.
Informanten menade att det var lätt att den kontakt som etablerats med barnet förlorades
om det blir rörigt runt omkring. 

Förhandsinformation är värdefullt

En stor del av oron hos barn hörde ihop med bristen av information om vad som skulle
ske i och med operationen, hur det skulle ske och varför operationen skulle genomföras.
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Oron hos barn kunde grundas i föräldrarnas oro när de var obekväma eller obekanta
med sjukhusmiljön. Personal på akuten eller barnavdelningen kunde med fördel förklara
för barnet och föräldern hur miljön såg ut på operation. På en operationsavdelning är
miljön högteknologisk vilket kunde vara skrämmande för någon som aldrig har vistats i
miljön tidigare. En informant beskrev vad informationen skulle kunna innehålla:

“..att det är folk med mössor åå..gröna kläder (skratt) å och att 
det är just det här med dropp och läkemedel.. för det kan nog vara rätt 
så bra att dom vet om det..då får dom en bild av de..åå säger man 
datorer så vet ju också barn vad det är..”

 
Flera  informanter  beskrev  fördelen  med  förhandsinformation  från  akuten  och
barnavdelningen,  men  också  att  barnet  åter  behövde  informeras  på
operationsavdelningen om vad som skulle hända. En informant talade om att det var bra
att ta reda på vad barnet kunde sedan tidigare och lägga informationen på barnets nivå.
Under genomförandet av de olika förberedelsemomenten kunde anestesisjuksköterskan
samtidigt förklara vad och varför momentet utfördes för att hindra att oro uppstod.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Då  målet  med  denna  uppsats  var  att  fånga  anestesisjuksköterskors  upplevelser  var
beslutet att välja kvalitativ metod uppenbart. Två kännetecken för kvalitativ forskning är
att det är holistiskt och strävar efter förståelse för helheten, samt att forskaren själv blir
ett  redskap  i  forskningen  (Polit  &  Beck,  2016,  ss.  46).  Holismen  blev  ständigt
närvarande under de intervjuer som genomfördes då det tycktes ligga i intervjumetodens
natur. Detta eftersom intervjuerna var semistrukturerade och tillät att samtalen spretade
så länge de höll sig inom de uppsatta ramarna. När samtalet inte är hårt styrt kommer
informanterna ha möjlighet att berätta om det som de själva upplever som viktigt, och
på så vis kommer holismens helhetstänk in i bilden. Informanterna tycktes helt naturligt
berätta om saker som är närbesläktade och utveckla hur faktorer påverkar andra saker.
Att forskaren själv är ett redskap var även det tydligt då genomförandet av intervjuerna
var helt beroende av goda frågor och ramar att förhålla sig inom. 

Den kvalitativa  metod som valdes  var semistrukturerade  intervjuer.  Anledningen till
detta  var  att  det  på  förhand  var  bestämt  att  intervjuerna  skulle  handla  om
anestesisjuksköterskans upplevelse om vilka faktorer som påverkar nivån av barns oro.
Det fanns ingen möjlighet att på förhand veta vad svaren från informanterna skulle bli,
vilket hade gjort strukturerade intervjuer svårt  att  genomföra.  Det är möjligt  att  helt
öppna intervjuer hade fungerat i denna forskning, men risken för att få ett alltför brett
och spretigt material tycktes överhängande. 

Valet att låta studenthandledaren på en operationsavdelning välja ut informanter föll väl
ut. Risken är att en studenthandledare styr urvalet genom att välja intervjudeltagare som

14



denne tycker är mer lämpliga att intervjua efter sina egna preferenser. Det är även värt
att notera att de informanter vi fick tillgång till valdes ut samma dag som vi kom på
besök,  vilket  gör  att  man  måste  ifrågasätta  hur  stor  del  av urvalet  som berodde på
tillgänglighet och inte lämplighet. Då ”maximum variation sampling” önskades blev det
slutliga  urvalet  väl  sammansatt.  Det  fanns  god  blandning  i  både  ålder,  kön  och
erfarenhet. Hade urvalet inte varit lika varierat hade det funnits anledning att ifrågasätta
det urval som studenthandledaren gjorde. 

Ett  annat  alternativ  hade  kunnat  vara  att  försöka  välja  ut  lämpliga  kandidater  att
intervjua. Då det finns en professionell och privat relation mellan författarna och vissa i
personalstyrkan inne på den operationsavdelning forskningen bedrevs på hade risken
varit att urvalet blivit påverkat i negativ riktning. 

Sex stycken intervjuer genomfördes.  Den första som gjordes var en pilotintervju där
frågor  och syfte  för  uppsatsen testades  mot  varandra.  Detta  föll  väl  ut.  Efter  denna
intervju gjordes en förändring i uppsatsens syfte. Tanken var först att det skulle handla
om anestesisjuksköterskans upplevelser av vilka faktorer som påverkar nivån av barns
oro  vid  akuta  operationer.  Det  visade  sig  i  pilotintervjun  att  inga  större  skillnader
tycktes gå att uppvisa mellan nivån av oro vid akuta och planerade operationer. Även
gränsdragningen blev problematisk  då definitionen av akuta operationer  kan variera.
Med bakgrund utav  detta  fokuserades  de  nästföljande sex intervjuerna  på planerade
operationer. Eftersom de övriga intervjuerna ledde till liknande resultat användes även
pilotintervjuen i resultatanalysen. 

Dahlberg (1997, s. 101) beskriver att kvalitativa intervjuer innehåller flera sekvenser.
Den  första  sekvensen  har  en  avgränsande  funktion  som består  av  en  ingångsfråga.
Därefter fortsätter  nästa  sekvens  där  intervjupersonen  har  initiativet.  Här  är  det
intervjupersonen som bestämmer innehållet i intervjun. Hänsyn måste dock hela tiden
tas till de satta ramar som definierades under ingångsfrågan. Intervjuarens uppgift under
denna  sekvens  är  inte  att  föra  in  ny  information,  utan  att  genom  följdfrågor  få
intervjupersonen att utveckla sina resonemang. Dahlberg (1997, ss. 101-102) menar att
dessa  två  typer  av  sekvenser  upprepas  flera  gånger  under  intervjun,  bortsett  från
ingångsfrågan. De intervjuer som genomfördes följde detta mönster. Den ingångsfråga
som valdes var  “Kan du berätta om en situation när du har sövt ett oroligt barn?”.
Denna fråga fungerade väl som ingångsfråga då de flesta informanter kunde komma på
ett exempel och berätta fritt och detaljerat om detta. Vid ett tillfälle kunde en informant
inte komma på ett  tydligt  exempel vilket ställde krav på forskaren som genomförde
intervjuen. Polit & Beck (2016, s. 46) skriver att ett kännetecken för kvalitativ forskning
är att forskaren måste kunna anpassa sig. Vid detta fall valdes istället mer allmänna
frågor  utifrån  de  förutbestämda  ämnena.  Under  intervjuerna  var  det  ett  ständigt
skiftande mellan de olika sekvenser som Dahlberg beskriver. Efter ingångsfrågan fick
informanten berätta fritt, varpå intervjuaren ställde följdfrågor för att låta resonemanget
utvecklas. 

Vid  analysarbetet  lästes  samtliga  transkriberingar  igenom  flertalet  gånger  för  att
undvika  att  missa  vital  information  som  vid  första  anblick  kunde  tolkats  som  ej
signifikant. Båda de ursprungliga författarna gjorde detta. Meningsbärande enheter blev
snabbt tydliga och data kunde börja kategoriseras. 
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Citat har redovisats i resultatet för att bättre öka giltigheten. Lundman & Graneheim
(2008 s. 169) förklarar att ett giltigt resultat framhäver det som författarna har för avsikt
att beskriva.  

Malterud (2009, ss. 26-27) förklarar vikten av att klargöra om det sätt att undersöka som
valts ger en tillräckligt heltäckande bild av det man vill undersöka. Detta kallas intern
validitet.  Det  som ämnades att  undersöka var  anestesisjuksköterskors upplevelser  av
faktorer som påverkar barns oro vid anestesi.  Metoddelen i  denna uppsats beskriver
tydligt vilken metod som använts. 

Extern  validitet  beskriver  överförbarhet.  I  vilka  andra  sammanhang  är  fynden
applicerbara utöver inom den kontext där de först har noterats (Malterud, 2009, ss. 26-
27). Även här är denna uppsats metoddel grunden för validiteten. Det finns beskrivet
hur informanter har valts ut och vilken sammansättning denna grupp har haft, för att
bättre kunna förstå hur stor överförbarhet som kan förväntas.

Resultatdiskussion

Resultatet  kommer  att  diskuteras  utifrån  de  tre  huvudkategorier  som  framkom  i
analysfasen. 

Föräldrarna hade betydelse för den perioperativa miljön

Det framkom tydligt under denna studie att stressade föräldrar är en stark bidragande
faktor till oro hos barn som ska genomgå anestesi. Davidson, Shrivasta, Jamsen, Huang,
Czarnecki,  Gibson,  Stewart  & Stargatt  (2006)  fann även  de  i  sin  studie  att  oroliga
föräldrar  hade  ett  tydligt  samband  med  den  nivå  av  oro  som  barnen  upplever  vid
genomgång av anestesi. De fann även andra faktorer som bidrog till barns oro, såsom
antalet  tidigare  sjukhusvistelser  och  längden  på  det  ingrepp  som  skulle  göras.
Skillnaden mellan de nämnda faktorer och föräldrars stress är att det sistnämnda ger
större  utrymme  för  att  påverka  i  en  positiv  riktning.  Genom  riktade  insatser  kan
föräldrarnas  stress minskas,  vilket  i  förlängningen kan leda till  att  även barnets  oro
minskar.  Zuvala  & Barber  (2001)  finner  i  sin  studie  att  föräldrar  till  barn  som ska
genomgå anestesi,  som fick se en kort video om hur en mask-induktion går till,  var
mindre stressade.  Föräldrarnas oro bör tas på allvar genom hela vårdkedjan för att  i
förlängningen kunna minska den stress de överför till sina barn. 

Utöver att stressade föräldrar kan vara ett problem så framkom det hur lugna föräldrar
kan vara en god tillgång. Ett exempel som framkom var när en förälder håller barnets
arm vid införandet av PVK. Detta är något som personal på en operationsavdelning bör
ta till vara på.

Då förförståelsen inför denna forskning var låg är det intressant att föräldrarna spelade
en betydande roll i barns oro inför anestesi. Det var inte väntat att föräldrar skulle spela
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en så betydande roll. Samtliga informanter nämnde föräldrarna som en starkt bidragande
faktor till hur oroliga barnen är vid anestesistart. I en stor systematisk review-artikel av
Erhaze, Dowling & Devande (2016) blev resultatet att man inte lyckades urskilja någon
skillnad i oro hos de barn som hade en förälder närvarande vid anestesi, jämfört med de
som inte  hade det.  Detta  är  intressant  då det  kan tyckas  stå  i  konflikt  med den här
studiens resultat där föräldrar hade en stor inverkan på oro. En tänkbar anledning till
detta är dock att det inte handlar om att ha en förälder närvarande till varje pris, utan att
det  istället  handlar  om  att  ha  en  förälder  i  rätt  sorts  sinnesstämning.  Om  oroliga
föräldrar ökar barns oro, och lugna föräldrar minskar oro, skulle det kunna innebära att
resultatet i Erhaze et als (2016) studie blir blandat av denna anledning. Ett intressant
ämne för vidare forskning är istället hur föräldrars skattning av sin oro inför anestesi
påverkar barnens oro. 

Teamets egenskaper och inverkan

Det framkom i denna studie att antalet personal som befann sig inne på operationssalen
tycktes påverka barnets nivå av oro. Gimbler Berglund et al (2013) noterar även de i sin
studie att anestesisjuksköterskor ser ett värde i att hålla antalet personal på salen till ett
minimum. Wollin, Plummer,  Owen, Hawkins & Materazzo (2003) skriver att antalet
personal på sal  är  en prediktor för perioperativ stress hos barn. Troligtvis  är det till
fördel att reflektera över vilka som behöver befinna sig inne på salen inför anestesi av
barn. Enbart de i teamet som behövs inför och under sövning bör befinna sig på salen,
och resterande kan ansluta först när barnet sover. 

Ett annat ämne som tydligt framkom i denna studie är vikten av att ha ett välfungerande
team. Ett sådant team arbetar effektivt och smidigt, och behöver inte lägga tid onödig tid
på saker som kan stressa barnet. När alla i teamet har koll på vad som ska göras och i
vilken ordning det ska göras flyter allt på bättre, samt att man inte heller behöver prata
om medicinska termer som kan oroa det barn som ska genomgå anestesi.  Ett  teams
möjlighet att lugna barn beror även på de individuella deltagarna inom teamet, och deras
kapacitet. Gimbler Berglund et al (2013) identifierar i sin studie att förmågan att vara
flexibel som en viktig faktor när det gäller att undvika att oroa barn mer än nödvändigt.
Ett sätt att vara flexibel är att göra avsteg från sedvanliga rutiner när det är lämpligt, om
det är till gagn för det barn som ska genomgå anestesi. Det är en avvägning som måste
göras  vid  varje  enskilt  fall,  där  patientsäkerhet  vägs  mot  barnets  oro  och  fortsatta
upplevelse av vården. 

Förberedelser inför operation och anestesi

Ett välbeforskat område är hur förhandsinformation påverkar nivån av oro hos barn som
ska genomgå anestesi och operation. Det framkom i denna studies resultat  att  det är
viktigt att ta reda på vad barnet vet sedan tidigare, så man kan fortsätta informera utefter
det.  Fincher,  Shaw  &  Ramelet  (2011)  finner  i  sin  studie  att  ett  utökat
informationsprogram innehållandes  fotovisning,  demonstration  av utrustning samt  en
rundtur  på  avdelningen,  var  mer  effektivt  när  det  gällde  att  minska  föräldrars  oro,
jämfört med det undersökta sjukhusets normala förfarande. I denna studie märktes dock
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ingen effekt på barnens oro, utan enbart föräldrarnas. Detta är motsägelsefullt då flera
andra studier pekar på att oroliga föräldrar i förlängningen leder till mer oroliga barn.
Även denna studies resultat beskriver hur oroliga föräldrar ibland överför denna oro till
sina barn. Karimi, Fadaiy, Nikbaht, Godarzi & Mehran (2014) fann dock i sin studie att
de  barn  som  får  en  guidad  tur  på  operationsavdelningen  kvällen  innan  operation,
upplevde mindre oro vid anestesistart.

Hållbar utveckling

Anåker  & Elf  (2014) beskriver  sex områden som berör  hållbar  utveckling:  ekologi,
miljö,  framtid,  globalism,  holism och underhåll.  Målet  med hållbar  utveckling inom
vården är att uppnå en miljö där framtida generationers möjlighet till  god hälsa inte
begränsas.  När  barn  upplever  oro  inför  stundande  anestesi  och  kirurgi  är  hållbar
utveckling  i  allra  högsta  grad  ett  relevant  begrepp  att  diskutera.  Då  barnen  är  vår
framtid med en lång förväntad livslängd är det viktigt att dessa individers framtid inte
blir påverkad mer än nödvändigt. Ett barn som upplever stor oro inför sin operation
kommer  bära  med  sig  minnen  av  detta  in  i  sitt  framtida  liv.
Konsekvenserna av detta kan bli att individen undviker att söka sjukvård i framtiden
utav rädsla att uppleva samma oro igen. Det är inte heller otänkbart att samma person
berättar  för  sin  familj  och  för  sina  vänner  om  en  eventuell
obehaglig vistelse på sjukhuset, som i sin tur kan påverka dessa personer. Barnet som
upplevde oro inför sin anestesi och kirurgi kanske kommer få egna barn i framtiden. Om
dessa  barn  i  sin  tur  ska  genomgå  en  operation  är  det  en  
överhängande  risk  att  den  nu  mera  föräldraskapsinnehavande  individen  överför  sin
gamla oro på sitt  barn.  Oroliga föräldrar är som tidigare nämnts i  både resultat  och
resultatdiskussion en faktor som påverkar barns oro inför anestesi. 

Ett  barn  som  inte  upplever  samma  grad  oro  kommer  kräva  mindre  farmakologisk
behandling  i  form  av  lugnande  mediciner  pre-operativt.  Alla  mediciner  innebär  en
belastning  på  miljön,  både  under  tillverkningsprocessen,  under  transport  och  även
vid elimination ur kroppen i ett senare skede. 

Slutsats

Barns oro vid anestesi kan vara en stor utmaning för både personal och på föräldrar.
Den kan även leda  till  lidande och förlängd vårdtid  för det  barn som ska genomgå
anestesi. Det framkom tydligt i denna studie att tre starkt bidragande faktorer till barns
oro är föräldrarnas egen nivå av oro, hur teamet fungerar och är sammansatt, samt vilka
förberedelser som har gjorts inför anestesi. Samtliga av dessa faktorer går att påverka
med riktade och anpassade insatser. 

Med denna bakgrund finns det ett stort värde i att fortsätta forska i vilka faktorer som
påverkar oro, för att på så sätt bättre kunna motverka och hantera den. 
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Kliniska implikationer

Följande förslag på förändringsarbeten föreslås:

 Ett standardiserat sätt att arbeta som leder till att så få ur personalstyrkan som 
möjligt närvarar vid anestesiinduktion

 En målsättning att barn som ska genomgå anestesi och opereras får en PVK 
innan ankomst till operationsavdelning

 Utökad information till föräldrar inför att deras barn ska genomgå anestesi
 Vidare forskning kring vilka egenskaper som gör att vissa personer är mer 

framgångsrika än andra när det kommer till att lugna oroliga barn
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