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Sammanfattning 

Att vårda barn inför operation kräver att anestesisjuksköterskan kan förstå barnets 

livsvärld och bemöta eventuell oro. Första gången som ett barn kommer i kontakt med 

sjukvården kan upplevas som skrämmande. Hur barnet blir bemött har en stor betydelse 

för framtida besök. Med bra förberedelse skapar anestesisjuksköterskan trygghet och 

underlättar inför operationen för både barnet och deras föräldrar. Informationen till 

barnet är en viktig del i den preoperativa delen och måstes anpassas till barnets ålder. 

Humor och fantasi har stor effekt på barns förmåga att klara av rädsla. 

Anestesiinduktion är stressande för många barn och därmed bör anestesisjuksköterskan 

ha ett vårdande förhållningssätt för att minska vårdlidande. Syftet med studien var att 

undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn i samband med 

anestesi. Kvalitativ metod med öppna intervjuer av sju anestesisjuksköterskor har 

används. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det som 

är utmärkande för studiens resultat bygger på förberedelse som skapar kontroll för 

oförutsedda händelser, och förmågan att använda sig av fantasi och kreativitet. 

Resultatet presenteras under de generiska kategorierna; Förberedelse, Följsamhet och 

Öppenhet.  Det perioperativa vårdandet av barn kräver följsamhet till det unika barnet 

och dess behov samtidigt som en övergripande kontroll bibehålles om något oväntat 

inträffar. Vårdandet förutsätter anestesisjuksköterskan totala och aktiva uppmärksamhet 

och bekräftelse erhålls direkt om ett vårdmöte har etablerats – eller inte etablerats. 

 

Nyckelord: anestesisjuksköterska, barn, anestesiinduktion, perioperativ vård 
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INLEDNING 

Då anestesisjuksköterskan möter barn som skall genomgå en operation, innebär 

vårdsituationen att det perioperativa vårdandet är förknippat med en extra ordinär 

utmaning. Speciellt utmanande blir vårdandet om barnet sedan tidigare har negativa 

erfarenheter av operationsmiljön. Utmaningen blir att kunna förhålla sig till barnets 

livsvärld och bemöta de tankar barnet troligtvis bär på; Vad kommer att hända? Hur går 

det till? Vad innebär det att somna, vaknar jag igen? Får mamma eller pappa vara med? 

 

Vi vill undersöka hur anestesisjuksköterskor förhåller sig till den utmanande uppgiften 

att preoperativt vårda barn i åldersgruppen 2 till 18 år . Tillänglig kunskap om hur 

anestesisjuksköterskor upplever det perioperativa vårdandet i relation till barn och 

förälder är bristfällig. 

 

BAKGRUND 

Perioperativ vård 

Den perioperativa vården ingriper tiden före, under och efter operation och delas in i tre 

delar pre-, intra-, och postoperativa fasen. Vårdprocessen bygger på en dialog mellan 

patienten och anestesisjuksköterskan. Dialogen ska vara ett vårdande samtal, där 

sjuksköterskan inger ett förtroende och är förstående, vilket kan hjälpa patienten att 

kunna förbereda sig inför operation. Genom att patienten känner sig trygg och säker i 

den perioperativa vården skapar detta en förutsättning för en bra vårdrelation och 

patienten kan känna sig delaktig (Lindvall & von Post, 2008). Anestesisjuksköterskans 

yrkesområde består av högteknologisk utrustning och korta möten med patienten. 

Anestesisjuksköterskans etiska ansvar är att skydda patienten. Det som utmärker 

anestesisjuksköterskans yrkesfunktion är att de är närvarande hos patienten hela tiden 

(Hovind, 2005). 

 

Anestesisjuksköterskans förhållningssätt i mötet med barn 

Anestesisjuksköterskans förhållningssätt är i synnerhet viktigt i mötet med barn. De 

upplevelser barnet får vid den första kontakten med sjukvårdspersonalen har en 

avgörande roll för framtida kontakter med sjukvården. Anestesisjuksköterskan bör 
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etablera en god kontakt med barnet från början och kunna sätta sig in i vad barnet tycker 

och känner, det är viktigt att bemöta barnet på ett varmt, empatiskt och förstående sätt. 

Även kontinuitet är en viktig del i omhändertagandet av barn då det skapar trygghet för 

barnet att träffa samma anestesisjuksköterska (Tamm, 2003). 

 

För att kunna tillgodose barns speciella behov inför anestesi krävs det att 

anestesisjuksköterskan har goda kunskaper i barns utveckling och tillväxt, menar 

Hovind (2005). Det är viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, utvecklingsstadium, 

mognadsnivå, verklighetsuppfattning och den kognitiva förmågan (Edwinson Månsson 

& Enskär, 2000). Att kunna identifiera ett barns behov inför en operation medför att 

barnets ångest kan minskas. Det perioperativa samtalet präglas av att 

anestesisjuksköterskan använder ett språk som barnet förstår, att medicinska termer 

undviks och att både barnet och föräldrarna bjuds in till en dialog där det finns 

möjlighet att ställa frågor. Samtalet ska ske i en lugn miljö och det ska finnas tid avsatt 

för samtalet för att skapa lugn. Detta leder till att patienten känner sig lugnare, mindre 

stressad och har bättre förmåga att ta till sig informationen, vilket sedan underlättar 

anestesiinduktionen då patienten är välinformerad om vad som ska ske . 

 

Förutsättningen för att ett barn ska känna sig välkommet är att anestesisjuksköterskan 

bemöter dem med respekt, engagemang och vänlighet (Hovind, 2005). När 

sjuksköterskan tar hand om ett barn är det viktigt att ha helhetsperspektiv. Både för 

barnets föräldrar och eventuella syskon. Att ha sitt barn inlagt på sjukhus där miljön 

oftast är okänd och ny för familjen skapar oro inför vad som ska ske. För att vistelsen på 

sjukhuset ska upplevas som tryggt är grunden en bra information och kommunikation 

med vårdpersonalen. Detta gör att den okända sjukhusmiljön upplevs som mindre farlig 

och minskar både barnets och föräldrarnas oro (Edwinson Månsson & Enskär, 2000). 

 

Bra förberedelser skapar trygghet och underlättar inför operationen både för barn och 

för deras föräldrar. Förberedda barn är mindre rädda och ångestladdade och har lättare 

att hantera situationen (Himes, Munyer & Henly, 2003). Ångest och rädsla kan minskas 

genom att stegvis introducera kommande moment. Avledningsmetoder som att lyssna 
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på musik eller titta på video har visat sig ha en lugnande effekt på barn (Romino, 

Keatley, Secrest & Good, 2005). 

 

Föräldrarnas närvaro 

De flesta barn har inte utvecklat den intellektuella och psykologiska förmågan som 

krävs för att klara av rädslan och oron inför en operation.  Denna oro och rädsla 

förstärks ytterligare om barnet separeras från sina föräldrar i samband med 

anestesiinduktion. Föräldrarnas närvaro i samband med anestesiinduktion hjälper därför 

barnet att klara av rädslan, vilket medför att barnet behöver mindre doser pre- och 

postoperativ analgetika (Himes et al., 2003). Detta leder till att den postoperativa tiden 

förkortas. Föräldrar som är med barnet kan hålla om och stödja barnet vilket skapar 

trygghet för barnet. Anestesisjuksköterskan måste vara öppen och se till att föräldrarna 

är delaktiga i barnets vård, men om föräldrarna ska vara ett bra stöd måste de vara lugna 

och trygga. Rädda och oroliga föräldrar skapar ytterligare stress för barnet och påverkar 

barnet negativt (Olsson & Jylli, 2001; Zuwala & Barber, 2001).  

 

Information  

Information till barn och föräldrarna är en viktig del av den preoperativa förberedelsen, 

t.ex. via muntlig information eller broschyrer. Anestesisjuksköterskan måste ge den 

huvudsakliga informationen om proceduren eller behandlingen till föräldrarna så de 

känner sig välinformerade och trygga och kan förmedla tryggheten till barnet (Tamm, 

2003). Information kan även ges via dator då samtliga barn i studien ville få preoperativ 

information via dator eller datorspel. Datorspel är ett roligare sätt att förbereda sig på 

det kommande ingreppet än att behöva se en operationssal i verkligheten, berättar barn 

som deltagit i studien (Rassin, Gutman & Silner, 2004). Föräldrarna bör få veta att det 

kan gå fort från det att induktionen startar till det att barnet blir medvetslös och att 

barnet då kan bli mycket oroligt, vilket kan verka skrämmande skriver Holm et al. 

(1998).  

 

Vidare ska informationen anpassas till barn och presenteras direkt till barn (Smith & 

Callery, 2005). Det är av största vikt att det finns informationsbroschyrer som är 

anpassade för barn med enkel text och bilder på olika moment som barnet kommer att 
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träffa på under sjukhusvistelsen. Personalen ska kunna förmedla informationen på ett 

enkelt sätt så att barnet förstår vad som kommer att hända. Informationen ska förmedlas 

i adekvat mängd och vid lämplig tidpunkt. Det är en fördel att använda sig av leksaker 

eller andra hjälpmedel när man informerar barn. När det gäller yngre barn, som inte kan 

fokusera sin uppmärksamhet under längre tid, bör informationen ges kontinuerligt och 

helst av samma person. Information minskar stressreaktionerna och bidrar till att barnet 

känner sig tryggare (Edwinson Månsson & Enskär, 2000).  

 

Edwinson Månsson och Enskär (2000) betonar vikten av att informationen som ges är 

ärlig. Om barnet inte möts med sanningsenlig information om smärtsamma procedurer 

skapas misstro och barnet får svårt att lita på anestesisjuksköterskan. Vidare skriver 

författarna att det är viktigt att anpassa informationen och kroppsspråket efter barnets 

signaler. Barn som visade mer självförtroende genom att ge anestesisjuksköterskan 

ögonkontakt, satt självständigt och vågade ställa frågor till anestesisjuksköterskan fick 

mer rak information om anestesin. De barn som var blyga, inte vågade ha ögonkontakt 

med anestesisjuksköterskan och inte svarade på frågor fick mer uppmuntran och 

anestesisjuksköterskan försökte föra dialog med barnet för att kunna enas om en 

gemensam strategi. Uppmuntran och dialogen uppfattades positivt (Proczkowska-

Björklund et al., 2008). Även Li och Liam (2003) understryker vikten av ett gott 

omhändertagande genom att barn och dess förälder får bra pre- och postoperativ 

information, vilket kan skapa en bra dialog mellan familjen och vårdpersonalen. 

 

Hovind (2005) skriver att barnet hela tiden behöver beröm och att det ges tid för frågor, 

både för barnet och för föräldern. Buckley och Savage (2010) skriver att, hur 

informationen ges till barnet och föräldern har stor betydelse, liksom tidpunkten när 

barnet är som bäst mottaglig och att informationen skall vara nivåanpassad. Smith och 

Callery (2005) beskriver vikten av barns delaktighet för att motarbeta utanförskap. 

 

Humor 

Humor har visat sig ha stor effekt på barns förmåga att klara av rädsla och oro. Humor 

har positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande. Det stärker 

immunförsvaret och har en positiv inverkan på stressrelaterade tillstånd. Barn som haft 
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en förälder med sig och fått träffa en clown i förberedelserummet och inne på salen 

hade mindre ångest och oro än de barn som bara hade föräldern med sig (Vagnoli, 

Caprilli, Robiglio & Messeri, 2005). Icke procedurrelaterat samtal och humor har 

positiv effekt på barn, vilket har en avledande funktion som hjälper barnet att slappna av 

(Chorney, Torrey, Blount, McLaren, Chen & Kain, 2009). 

 

Smärtsamt vårdande 

Det är viktigt att optimera omhändertagandet i samband med smärtsamma procedurer. 

Avledning och efterföljande bearbetning är faktorer som har stor betydelse. Vidare är 

det en fördel att försöka samla alla procedurrelaterade ingrepp till ett tillfälle för att 

minska rädslan och smärtan hos barnet (Edwinson Månsson & Enskär, 2000). Guided 

imagenery är en metod som börjar användas mer frekvent i arbetet med smärta hos barn. 

Anestesisjuksköterskan styr barnets fantasier åt ett speciellt håll för att få bort 

uppmärksamheten från det som är jobbigt och gör ont. Ett sätt att få barnet att tänka på 

något annat är att berätta en saga och be barnet följa med i berättelsen av sagan. Detta 

leder till att barnet slappnar av och klarar av den smärtsamma proceduren på ett bättre 

sätt (Olsson & Jylli, 2001). 

 

Anestesisjuksköterskan kan identifiera barnets smärta genom att observera barnets 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och beteende. Den smärtsamma proceduren kan lindras 

genom att anestesisjuksköterskan berättar vad som kommer att hända och vilka 

känsloupplevelser som kan uppstå. Det finns olika sätt som kan främja samarbetet med 

barnet. Anestesisjuksköterskan kan använda sig av filmer, böcker, bilder och visa 

apparater och utrustning som ska användas under proceduren. Det är betydelsefullt med 

information under procedurens gång och barnet måste få beröm och belöning när 

proceduren är färdig (Olsson & Jylli, 2001; Proczkowska-Björklund et al., 2008). 

 

Det finns även farmakologiska metoder för att lindra den procedurrelaterade smärtan, 

det som används i stor utsträckning är EMLA kräm som är ett lokalanestetikum för 

ytanestesi och består av lidokain och prilokain (Olsson & Jylli, 2001). Ett tjockt lager 

kräm läggs på huden och täcks med ett ocklusivt förband. Krämen appliceras en timma 

före venpunktion på området där barnet ska stickas. EMLA minskar smärtan signifikant 
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vid venpunktion på barn (Rogers & Ostrow, 2004). EMLA kan även bidra till att 

minska oro för att det kommer att göra ont vid venpunktion. EMLA reducerar 

obehagliga känslor som är förknippade med venpunktion och är mer effektivt än 

avledning (Tak & Van Bon, 2006). 

 

Barnets känslor inför anestesi  

För barn kan en sjukhusvistelse vara en traumatisk händelse, barnets reaktioner beror på 

ålder, mognad, tidigare erfarenheter av sjukvård samt sjukdomens art. Upp till sextio 

procent av barn visar oro och rädsla inför anestesiinduktion, skriver Himes, Munyer och 

Henly (2003). Föräldrarnas närvaro och trygghet spelar stor roll för hur barnet upplever 

situationen, om barnet lämnas ensamt på sjukhuset förlorar det sin trygghet. 

Sjukhusvistelsen kan bli ännu mer traumatisk då barnet känner sig ensamt och övergivet 

(Edwinson Månsson & Enskär, 2000). 

 

Det är många olika faktorer som påverkar den preoperativa oron hos barn. Rädsla för 

smärta i samband med nålsättning, rädsla för separation från föräldrarna, förlust av 

kontroll, obekant miljö och rädsla för kirurgiska instrument är känslor som nämns. 

Vidare skriver författarna att föräldrarnas oro har ett starkt samband med barnens oro 

som således kan påverka barnet negativt (Vagnoli et al., 2005). Det påvisades att barn 

med stor preoperativ rädsla hade svårare för att medverka under induktionen. Den 

preoperativa ångesten och oron är påfallande för både barn och deras föräldrar (Li & 

Liam, 2003). 

 

Ytterligare andra studier har visat att induktion kan vara en skrämmande upplevelse för 

barn, vilket kan förorsaka oro och ångest i den preoperativa fasen (Vagnoli et al., 2005). 

Om barnet upplever proceduren smärtsam och traumatisk kan detta bli en negativ 

upplevelse som barnet tar med sig in i vuxenlivet. Den dåliga erfarenheten kan få 

konsekvenser senare i livet, exempelvis kan svårigheter utvecklas i att känna förtroende 

för vuxna och då särskilt för vårdpersonalen vid senare kontakter med sjukvården 

(Edwinson Månsson & Enskär, 2000; Werner & Strang, 2003). 
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Barns olika behov 

Barn pratar gärna öppet om sina behov och förväntningar inför operationen och 

anestesin. De vill veta hur operationen skall genomföras och om det kommer att göra 

ont efteråt, menar Edwinson Månsson och Enskär (2000). 

 

Barn med särskilda behov 

Lindberg och von Post (2005) gjorde en studie där barn med särskilda behov fick träffa 

anestesisköterskan i den perioperativa dialogen, ställa frågor angående operationen och 

tillsammans med anestesisjuksköterskan bestämma vilken induktionsmetod som skulle 

användas. De fick även leka med anestesiutrustningen och prova på olika moment. Då 

barnet sedan kommer visste de redan vad som skulle hända. Barnet såg fram emot att 

träffa samma person igen på operationsdagen, att anestesisjuksköterskan ställde krav på 

dem upplevdes som bra. Barn med särskilda behov behöver känna kontinuitet och 

trygghet samt få en struktur som är anpassad efter deras förutsättningar, hävdar 

Lindberg och von Post (2005). 

 

Småbarn 0-3 år 

Småbarn upp till två månaders ålder har oftast lättare för separation från sina föräldrar 

och att känna trygghet hos vårdpersonalen som tar hand om dem. De små barnen 

behöver kort och enkel information om vad som ska hända, genom att använda en docka 

kan procedurerna förklaras. Informationen bör ske i nära anslutning till ingreppet då 

barn under tre år saknar tidsuppfattning. Eftersom de små barnen inte förstår 

informationen är det viktigt att informera föräldrarna om vad som kommer att hända. De 

menar vidare att vårdpersonalen ska vara ett stöd till föräldrarna och ge dem möjlighet 

att vara närvarande och förmedla trygghet till barnet, påpekar Olsson och Jylli (2001). 

 

Förskolebarn och yngre skolbarn 3-6 år 

Förskolebarn har också en begränsad tidsuppfattning. Informationen kan med fördel 

spridas ut över en vecka, och de specifika detaljerna ges en till två dagar före 

operationen. Barnet vet ungefär vad som finns inuti kroppen, de tror att alla kroppsdelar 

är sårbara i samband med operation och är därför väldigt rädda för kroppsskada. När 
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barnet informeras är det viktigt att informera vilken kroppsdel som ska behandlas och 

att de andra kroppsdelarna inte är inblandade. Eftersom fantasin är stark i denna 

åldersgrupp är det viktigt att personalen försäkrar sig om att barnet har uppfattat 

informationen på ett korrekt sätt. Även barn i denna åldersgrupp kan informeras genom 

att med hjälp av en docka demonstrera hur behandlingen kommer att gå tillväga. Då 

barn i denna åldersgrupp har större benägenhet att känna skuldkänslor är det viktigt att 

vårdpersonalen betonar i sin information till barnet att de inte är skuld till sjukdomen. 

Vissa barn kan vara rädda för anestesipersonal som bär mössa och munskydd, eftersom 

barn i denna åldersgrupp är rädda för det okända, t.ex. spöken eller maskeradmasker. 

Anestesipersonal kan då förknippas med det okända och farliga (Tamm, 2003). 

 

Barn 6-12 år 

Barn i skolåldern kan skilja på fantasi och verklighet. De har en adekvat tidsuppfattning 

och kan förstå vad som ska hända framåt i tiden. I denna åldersgrupp vet barnet att man 

kan bli sjuk på grund av inre skador och inte bara yttre våld. Eftersom deras 

kroppsmedvetenhet är större än tidigare är det viktigt att även i denna åldersgrupp 

betona vilket organ som ska behandlas och att de andra kroppsdelarna inte är 

inblandade. Barnet kan vara oroligt för att kroppen ska förändras och se annorlunda ut 

efter operation. På en operationssal finns det mycket teknisk utrustning som kan 

upplevas skrämmande, även rädsla för döden börjar i denna ålder. Många barn är rädda 

att inte vakna efter operation, då sömn och död förknippas med varandra. Barn i denna 

ålder kan uttrycka sina känslor i ord och de kan förstå orsaken och effekten av en 

undersökning eller en operation. Oftast har barnen i denna åldersgrupp större intresse 

för vad som kommer att hända och frågor relaterade till operationen (Edwinson 

Månsson & Enskär, 2000). 

 

I en studie av Smith och Callery (2005) kunde barn mellan 7-11 år identifiera sina egna 

behov av information. De flesta barnen fick information från föräldrar, broschyrer för 

vuxna och via TV samt ta del av släktingars och vänners upplevelser. Några barn tyckte 

även att de hade velat komma på ett preoperativt besök och titta hur det ser ut på 

sjukhuset innan de skrevs in (Smith & Callery, 2005). 
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Tonåringar 

I tonåren sker en hel del fysiska och psykiska förändringar och det är en dramatisk tid i 

livet. Det är vanligt att tonåringen är orolig över att inte vara normal och att inte passa 

in. Tonåringar är väldigt måna om att ha kontroll över sin kropp och en operation kan 

upplevas som integritetskränkande. Tonåringar uppfattar ofta sig själva som 

medelpunkten i alla handlingar och tror att ingen gått igenom samma saker eller haft 

samma känslor. Tonåringar har en vilja att bestämma över sig själva och ett stort behov 

av att få vara ensamma, genom att tydligt markera sin integritet och att distansera sig 

från sin närmaste omgivning. Vid sjukdom kan tonåringar bli mer beroende av sina 

föräldrar, vilket kan vara problematiskt att hantera då tonåringar inte alltid är förtroliga 

med sina föräldrar. Bakom den ofta tuffa fasaden som tonåringar försöker upprätthålla 

döljer sig oftast en väldigt orolig och osäker person som är tacksam för den hjälp 

han/hon får. Tonåringen vill bli behandlad nästan som en vuxen och han/hon vill ha 

information som en vuxen person. Den biologiska kunskapen om hur organ fungerar är 

tillräcklig för att kunna förstå hur organsystem fungerar. Av given information kan 

tonåringen tänka hypotetiskt, dra slutsatser och räkna ut konsekvenser. Tonåringar 

önskar mycket information om olika undersökningar, operationer och vilken effekt de 

förväntas ha. Tonåringens nyfikenhet bör främjas genom att uppmana dem att ställa 

frågor och inkludera dem i diskussioner och beslut (Edwinson Månsson & Enskär, 

2000). 

 

Barns upplevelse av smärta 

Eftersom små barn saknar den kognitiva förmåga som vuxna har kan de inte tolka 

smärtans fysiska komponenter på samma sätt. Barnets smärtupplevelse styrs mer av 

affektiva känslomässiga komponenter. Hos barn går smärtimpulserna i högre grad via 

det limbiska systemet, vilket gör att emotionella komponenter såsom ångest, rädsla och 

oro blir vanliga inslag i smärttillståndet. Den procedurrelaterade smärtan är ofta den 

smärta som upplevs som jobbigast för barnet, menar Edwinson Månsson och Enskär 

(2000). 
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Barn och anestesiinduktion 

Tidigare gavs höga doser lugnande läkemedel preoperativt för att undvika obehagliga 

situationer, t.ex. att barnet skriker eller håller emot när det separeras från sina föräldrar. 

Många betraktar premedicinering med lugnande läkemedel som oönskad då det kan 

skapa onödiga risker, vara tidskrävande och kan förknippas med fördröjning av 

anestesin (Himes, Munyer & Henly, 2003). Induktionen kan idag göras inne på 

operationsbordet eller i knäet på en förälder. Vanligaste premedicinering är midazolam 

(lugnande medicin), vilket minskar oron inför anestesiinduktionen, skriver Holm-

Knudsen, Carlin & Mckenzie (1998). Genom att visa operationssalen och uppmuntra 

barnet att titta och känna på utrustningen minskas oron inför anestesiinduktion (Smith & 

Callery, 2005). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att vårda barn inför operation kräver att anestesisjuksköterskan kan förstå barnets 

livsvärld och bemöta eventuell oro. Det är få barn som accepterar separation från sina 

föräldrar utan att protestera. Det är framförallt i samband med anestesiinduktion som 

situationen kan bli stressande både för barnet och för föräldrarna. Värsta sceneriet med 

fasthållning och gråt kan leda till ett vårdlidande i stället för ett vårdande möte. Detta 

sätter spår i barnet och ger upphov till negativa erfarenheter inför framtida kontakter 

med sjukvården. Anestesisjuksköterskans förhållningssätt och kompetens kan därför 

antas ha en viktig roll att fylla varför det är viktigt att belysa det perioperativa vårdandet 

av barn.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att 

preoperativt vårda barn på en dagkirurgisk operationsavdelning. 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

För att kunna beskriva anestesisjuksköterskornas erfarenheter valdes en kvalitativ metod 

med öppna intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå omvärlden 
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utifrån informanternas synvinkel och analysera deras erfarenheter. Det handlar om ett 

samspel mellan två individer som pratar om ett ämne av gemensamt intresse, enligt 

Kvale & Brinkmann (2009). Detta tillvägagångssätt har tillämpats i föreliggande studie. 

För att skapa förutsättningar som fångar anestesisjuksköterskornas unika erfarenheter 

var det betydelsefullt att vara lyhörd, nyfiken och även uppmärksamma nyanser i 

tonfallet och ansiktsutryck (Kvale & Brinkmann, 2009). Metoden kännetecknas av 

öppna frågor vilket ger informanten möjlighet att berätta fritt om sina erfarenheter av att 

vårda barn. 

 

Tyglad förförståelse 

Författarna till föreliggande studie har i viss omfattning erfarenhet av att vårda barn 

vilket är en tillgång för att genomföra datainsamlingen liksom analysen, eftersom 

erfarenheterna skapar förståelse för forskningens syfte (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Dock kan förförståelsen hindra öppenheten och blockera att något 

nytt framkommer. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) understryker vikten med att 

forskaren tyglar sin förförståelse, vilket innebär att hålla tillbaka sina tidigare 

kunskaper. Vårt kontrollerade förhållningssätt att stimulera öppenheten innebar att vi 

ställde en öppen fråga och lät informanterna berätta fritt om deras erfarenheter av att 

vårda barn inför anestesi, utan att komma med egna kommentarer eller påståenden. 

Följdfrågor ställdes när författarna ville ha utförligare beskrivning på vissa begrepp, 

t.ex. vad betyder trygghet för just den informanten. Öppenheten stimulerades av att 

ingen av författarna har tidigare erfarenhet av perioperativt vårdande. 

 

Urval 

Studiens urval är strategiskt vilket innebär att informanter med olika erfarenhet av att 

vårda barn, samt både män och kvinnor har valts ut. Strävan har varit att uppnå så stor 

bredd som möjligt i informanternas erfarenheter för att öka resultatets giltighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Samtliga tillfrågade informanter var positiva 

till att delta. 
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Informanter 

Studiens informanter är sju anestesisjuksköterskor, varav sex kvinnor och en man, med 

erfarenhet av att vårda barn i åldersgruppen 2 till 18 år. Studien genomförs på den 

dagkirurgiska operationsavdelningen på ett sjukhus i Västsverige, under våren 2011. 

Informanterna hade olika lång arbetslivserfarenhet och samtliga söver barn regelbundet 

flera gånger i veckan. Två av sjuksköterskorna arbetar på centraloperation men söver 

även regelbundet barn på den dagkirurgiska avdelningen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien är genomförd enligt forskningsetiska principer med beaktande av informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informations- och samtyckeskravet efterlevs genom att muntig och skriftlig information 

om studiens syfte och om hur intervjuerna skulle genomföras delgivits informanterna. 

Innan intervjun påbörjades fick de på nytt information om att intervjun var frivillig och 

att de kunde avbryta den när som helst utan att behöva förklara orsaken. 

 

Konfidentialitetsprincipen innebär att informanternas namn och personliga data har 

uteslutits i samband med transkriberingen. Konfidentialitets är speciellt viktigt i en 

studie med ett ringa antal informanter, vilket är fallet i föreliggande studie. Därför har vi 

lagt stor vikt vid att specifika data som skulle kunna härröras till enskild person har 

nyanserats för att erhålla en generell karaktär. Resultatredovisningen innehåller därmed 

inga data som kan identifiera specifika personer. 

 

Nyttjandeprincipen innebär att uppgifterna som är insamlade för forskningsändamål inte 

kommer att användas för något annat syfte. 

 

Intervjuernas genomförande 

Kontakt togs inledningsvis med verksamhetschefen och vårdenhetschefer för respektive 

avdelning (Bilaga 1,2,3). Informationsbrev skickades till verksamhetschefen och kort 

därefter fick vi klartecken till att genomföra intervjuerna. Samtliga intervjuer 

genomfördes på den dagkirurgiska operationsavdelningen i ett rum där vi fick sitta 
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ostört. Intervjuerna gjordes under arbetstid och tidpunkt för intervjuerna bestämdes av 

respektive vårdenhetschef med hänsyn till verksamheten. Intervjuerna spelades in på 

band och pågick mellan 30 och 60 minuter. 

Några av informanterna var förberedda på intervjun och hade läst informationsbrevet, 

medan andra informanter fick veta att de skulle bli intervjuade samma dag, de var inte 

förberedda och hade heller inte läst informationsbrevet. Ingen av informanterna valde 

att avbryta intervjun under studiens gång. 

 

Intervjuerna inleddas med en öppen fråga ”Kan du berätta om dina erfarenheter av att 

vårda barn från första mötet med barnet tills barnet har somnat.” Den öppna frågan gav 

möjlighet för informanterna att berätta fritt om sina erfarenheter av det preoperativa 

vårdandet av barn. Följdfrågor ställdes under tiden som anpassades till 

anestesisjuksköterskornas berättelser, t.ex. Vad menar du med det? och Kan du berätta 

lite mer om det? 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007) med framtagande av 

generiska kategorier och subkategorier har genomförts. Målet med att använda en 

innehållsanalys är att upptäcka kvalitativa skillnader och likheter i datan. Utifrån syftet 

bestäms antingen induktiv eller deduktiv analys. Att använda en induktiv 

innehållsanalys rekommenderas i fall där det inte finns några tidigare studier gjorda som 

behandlar det aktuella fenomenet, vilket var fallet i föreliggande studie. Datan har 

bearbetats med hjälp av tre faser; förberedelse, organisering och rapportering.  

 

Förberedelsen i första fasen innebar att vi avidentifierade den transkriberade texten och 

tog bort text som inte tillförde intervjuerna. Därefter var den iordningsställda texten klar 

för analys. I andra fasen organiserades den kvalitativ data vilket inleddes med att 

författarna läste igenom samtliga interjuver upprepade gånger för få en känsla för 

innehållet och därmed uppnå en helhetsförståelse. Därefter vidtog en process som 

innebär öppen kodning, för att skapa kategorier och abstraktion. Texten lästes igen och 

vi gjorde understrykningar av meningsbärande textenheter som motsvarade syftet. 

Därefter kodades de meningsbärande enheterna, vilket innebar att meningen 
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kondenseras och bara det centrala fanns kvar. Subkategorier växte fram som beskrev ett 

specifikt innehåll och tematiserades genom att använda karaktäristiska ord från 

innehållet. Subkategorier med liknande innehåll grupperades och innehållet abstraheras 

till generiska kategorier. Analysen genomfördes noggrant så att inte en subkategori 

fanns med i flera olika generiska kategorier. Det var en process som tog tid och behövde 

upprepas flera gånger, vilket innebar att förståelsen för datan mognade under tiden och 

analysen växte fram. I tredje fasen gjordes en resultatöversikt (Bilaga 4). 

Nedan redovisas hur datan bearbetats med två exempel från innehållsanalysen (Figur 1). 

 

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Generisk 

kategori 
Om jag går ut och träffar dem 

och känner mig osäker själv så 

förmedlar jag det vidare direkt 

till barnen … 

 

Är det riktigt små barn så tycker 

jag det är jätte viktigt att man 

har pratat igenom doser så att 

man har koll innan man ska 

börja  

 

 

Förbereda 

 

 

 

Att vara beredd 

på det 

oförberedda 

Förebygga 

osäkerhet 

 

 

Handlingsber

edskap 

 

Förberedelse 

När jag sätter på läkemedel t.ex. 

rapifen så förklarar jag att nu är 

det karusellmedicin” 

 

”En del har ju inga problem att 

ligga på operationsbordet, men 

en del är ju lite oroliga och då 

kan man låta dem sitta i 

föräldrarnas knä… Man måste 

vara lite flexibel ibland. 

Anpassa 

 

 

Flexibel 

Anpassa till 

barnet 

 

Flexibilitet 

Följsamhet 

 

Figur 1. Exempel på studiens innehållsanalys. 
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RESULTAT 

Resultatet som beskriver anestesisjuksköterskornas erfarenheter av det preoperativa 

vårdandet presenteras med de generiska kategorierna Förberedelse, Följsamhet och 

Öppenhet (Bilaga 4). 

 

Förberedelse 

Ett professionellt möte med barnet och föräldrarna förutsätter en förberedelse, som 

grundas i en strävan att möta barnet med säkerhet och därigenom ha möjlighet att 

förmedla trygghet i det perioperativa vårdandet. Handlingsberedskap och akutberedskap 

påvisas i resultatet. Förberedelsen inbegriper även en överenskommelse mellan 

anestesisjuksköterskan och barnet. 

 

Förberedelse beskrivs med subkategorierna Förebygga osäkerhet, Överenskommelse 

med barnet, Handlingsberedskap och Akutberedskap. 

 

Förebygga osäkerhet 

Resultatet påvisar att anestesisjuksköterskan förbereder för vårdandet och mötet med 

barnet, genom att gå igenom operationsplaneringen och läsa journalen. Det 

framkommer att det är en slags professionell kontroll som eftersträvas. Det är 

betydelsefullt att bygga upp en känsla av säkerhet inför uppgiften att ta ansvar för ett 

barn som ska sövas. För att få ta emot barnet från föräldern krävs en atmosfär av lugn 

som ska upplevas övertygande för både barn och förälder. Vågspelet att barnet på något 

sätt ska kunna känna osäkerhet i vårdmötet måste förhindras och undvikas, vilket 

framkommer i resultatet. En anestesisjuksköterska berättar hur hon förebygger 

osäkerhet: 

Om jag går ut och träffar dem och känner mig osäker 

själv så förmedlar jag det vidare direkt till barnen för 

barnen insuper ju precis allting, de känner av direkt // de 

är ju fantastiska på att känna av det … 
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Överenskommelse med barnet 

Det framkommer att en överenskommelse byggs upp mellan anestesisjuksköterska och 

barnet, vid ett förberedande besök på operationsavdelningen. Tillsammans görs en 

planering av den kommande händelsen och vad som ska ske på operationsdagen, t.ex. 

vilket gosedjur som ska få följa med och vilka kläder som ska tas på. En annan viktig 

uppgörelse gäller om det är mamma eller pappa som ska följa med in på salen. Det 

påvisas att dessa viktiga överenskommelser blir som ett slags kontrakt med barnet. 

Anestesisjuksköterskan avtalar även proceduren med EMLA-plåstret och om 

premedicineringen ska intas i tablettform eller som flytande medicin. Resultatet visar att 

genom barnets visshet om vad som ingår i avtalet eftersträvas en trygghet. En 

anestesisjuksköterska berättar vad överenskommelsen med barnet och föräldrarna 

innebär och vad som därmed kan förhindras:  

Alltså allt sådant här är klart innan, man står inte och dividerar 

om det då, utan då vet alla, det här är vad jag förväntar mig, det 

här har vi kommit överens om på inskolningen att så här ska vi 

göra, det blir inte en massa frågetecken, de har vi rätat ut till 

utropstecken … 

 

Handlingsberedskap 

En handlingsberedskap med avseende på medicinteknisk förberedelse, påvisas i 

resultatet. Det som framkommer är en praktisk förberedelse av salen, utrustningen och 

läkemedel. Rätta doser anpassade efter barnet ska vara uträknade före vårdmötet med 

barn och föräldrar. Resultatet påvisar att handlingsberedskapen befäster professionens 

status och inger anestesisjuksköterskan en trygghet i yrkesutövningen. En 

anestesisjuksköterska berättar om handlingsberedskapen på följande sätt: 

 

Är det riktigt små barn så tycker jag det är jätte viktigt att man 

har pratat igenom doser så att man har koll innan man ska 

börja spruta för det ser inte särskilt proffsigt ut om man börjar 

diskutera hur mycket man ska ge. Just att man inte står där och 

tvekar inför föräldrar och det är ju en trygghet för en själv, 

också att man pratat igenom hur man vill ha det. 

 

Akutberedskap 

Resultatet visar att akut beredskap är att vara förberedd om något oförutsett skulle 

inträffa. Det påvisas att barn har mindre fysiologiska marginaler vilket leder till att barn 
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tappar syresättningen snabbare än vuxna. Laryngospasm redovisas som en riskfaktor. 

Betydelsen av att ha uppdragna akutläkemedel och all akututrustning nära till hands 

framkommer i resultatet. Akut beredskap beskrivs på följande sätt:  

Dom får laryngospasmer ganska lätt, ja du får inte ner någon 

luft det är bomstopp, luften kommer inte ner för att stämbanden 

har stängt sig, då får man hålla på med syrgas och pumpa lite // 

då är det bra att det finns färdigt, att det finns tub och 

laryngoskop och allt finns åtkomligt och då brukar det släppa.  

 

Följsamhet 

Följsamhet är ett förhållningssätt till det individuella barnets livsvärld och går genom 

fantasins värld, vilket förefaller vara grundläggande för det perioperativa vårdandet. 

Förhållningssättet framkommer som anpassning och fokusering till barn med olika 

bakgrund och med olika förutsättningar samt till barn som är dåligt informerade och har 

bristande grundtrygghet. Det framkommer även att förhållningssättet inbegriper barnets 

delaktighet samt kontinuitet och samverkan i vårdteamet. 

 

Följsamhet beskrivs med subkategorierna: Anpassa till barnet, Flexibilitet, Fokusera på 

barnet, Leka och avleda, Barnets delaktighet samt Kontinuitet och samverkan i 

vårdteamet. 

 

Anpassa till barnet 

I resultatet framkommer att en anpassning av vårdandet till barnet uppnås genom att ta 

hjälp av fantasin, att relatera till något som barn kan känna igen och förstå. Det påvisas 

som att snabbt kunna läsa av det unika barnet och korrigera information och övriga 

vårdåtgärder därefter. En anestesisjuksköterska beskriver förhållningssättet på följande 

sätt: 

 

När jag sätter på läkemedel t.ex. rapifen så förklarar jag, ”att 

nu är det karusellmedicin”, och ”har du varit på Liseberg och 

åkt karusell”. Ja de flesta har ju varit någonstans och åkt 

karusell och precis då när du går av kan du känna att det 

snurrar fortfarande i huvudet fast man står stilla. Det gäller ju 

att koppla till något som de har varit med om och känner igen. 
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Det framkommer även att anpassning till barnet kan förstås som att ta hänsyn till det 

unika barnet och dess individuella erfarenheter, eftersom alla barn har sin egen 

livsvärld. En anestesisjuksköterska beskriver hur vårdandet kan behöva anpassas efter 

det unika barnets reaktioner: 

Alla barn har en ryggsäck med sig och vad som finns i den 

ryggsäcken påverkar oerhört mycket hur barnet reagerar, vilket 

mottagande, vilket omhändertagande, vilken teknik du har inför 

narkosen, induktionen och uppvaknandet. 

 

Flexibilitet 

I resultatet framkommer även nödvändigheten av flexibilitet för att kunna vara följsam 

till varje barns individuella behov. En slags smidighet påvisas som kan förstås som 

ändring av strategier i vårdandet beroende på barnets önskningar. En 

anestesisjuksköterska berättar:  

En del har ju inga problem att ligga på operationsbordet, men 

en del är ju lite oroliga och då kan man låta dem sitta i 

föräldrarnas knä istället, som en extra trygghet då. Och det är 

också lite lättare med gasmasken då att barnet accepterar den 

på ett helt annat sätt. Man måste vara lite flexibel ibland. 

 

Fokusera på barnet 

Resultatet påvisar att vårdandet av barn förutsätter en förmåga att kunna fokusera på det 

unika barnet. Ett sådant vårdande förefaller vara stimulerande samtidigt som det ställer 

krav på koncentration och engagemang. En anestesisjuksköterska berättar om hur detta 

skiljer sig från andra vårdsituationer på följande sätt: 

Men samtidigt så är man ju alltid, man ska inte säga att man är 

mer på tå när man söver barn än när man söver andra 

patienter, men man är väldigt på sin vakt. 
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Leka och avleda 

Det framkommer att vårdandet går genom fantasins värld och att leken är en 

betydelsefull faktor i att avleda barnets tankar. Att leken på så sätt blir en naturlig del av 

vårdandet, påvisas i resultatet. Leksakerna kan tas med in på salen och underlättar då 

nålsättning. En anestesisjuksköterska berättar om hur hon använder leken i avledande 

syfte: 

Man får ju ändå försöka att avleda och leka, vi har ett pussel 

som låter, ett Nalle Puh pussel med olika ljud på de olika 

figurerna // det är jättebra, lite kul. 

 

Vidare påvisas att även anestesiutrustningen kan bli del i leken och därmed tjäna som en 

avdramatisering. Barnet kan använda fingrarna för att rita olika figurer på skärmen medan 

andningsmasken och saturationsklämman (mäter syresättningen i blodet) kan bli leksaker. 

 

Barnets delaktighet  

Betydelsen av barnets delaktighet framkommer i resultatet. Det påvisas att delaktigheten 

innebär att aktivt ta med barnet i vårdåtgärderna. Det kan förstås som att barnet 

därigenom kan klara av situationen bättre och uppleva att vården inte är farlig eller 

skrämmande. En anestesisjuksköterska berättar om barnets delaktighet på följande sätt:  

 

Ibland vill de hålla andningsmasken själva och då får de göra 

det, att de känner att de får vara med och att de är delaktiga i det 

som händer. 

 

Kontinuitet och samverka i vårdteamet 

Resultatet påvisar betydelsen av kontinuitet i vårdandet av barn, särskilt för barn som 

uppvisat rädsla. Det framkommer att den anestesisjuksköterska som haft mest kontakt 

med barnet i förberedelserummet bör fortsätter att ha den kontakten även inne på salen. 

Ett sådant kollegialt samarbete är en central del i vårdandet av barn. Betydelsen av att 

vårdteamet känner varandra och att de kan samverka framkommer också. Det påvisas 

att samverkan kan innebära att de pratar sig samman inför vårdmötet för att inte 

förefalla oprofessionella. Alla ska på förhand veta sin roll och diskussioner undviks när 
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sövningen är påbörjad. En anestesisjuksköterska berättar om hur respekt för varandra 

ingår i samverkan runt barnet: 

Det är en samverkan och det är ju vår kunskap och andras 

kunnande och att man har respekt för det. Har man jobbat ihop 

så pass länge som en del av oss gjort så funkar det väldigt bra. 

Det räcker att jag kommer och ger ett förslag, en tanke och så är 

det fullt accepterat. Det är också viktigt att inte ställa sig och 

köra någon djupare diskussion utan man respekterar varandras 

kunskap.  

 

Öppenhet  

Det preoperativa vårdandet kan även förstås som öppenhet i mötet med barnet som ska 

sövas. Resultatet tydliggör öppenheten med hjälp av ärlighet och uppmuntran.  

 

Den generiska kategorin Öppenhet beskrivs med subkategorierna Ärlig och Uppmuntra. 

 

Ärlighet 

Resultatet understryker ärlighetens betydelse i vårdandet av barn. Det framgår att barnet 

ska mötas med ärlig och uppriktig information inför samtliga vårdåtgärder, även i 

sådana situationen som kan vara smärtsamma. Resultatet påvisar behovet av att vara så 

realistisk som möjligt i förklaringarna av de olika vårdåtgärder som ska barnet ska gå 

igenom. En anestesisjuksköterska berättar hur ärligheten kan tillämpas: 

 

Jag säger alltid att jag kommer att sätta dit en liten plastslang i 

blodkärlet och att det kommer att stickas, så det känns som ett 

myggbett. Och så brukar jag alltid göra så att när vi tar bort 

EMLA-plåstret får barnen nypa sig själva i huden och känna att 

ja det här är ju lite bedövat. Jag säger aldrig att det inte känns 

för då ljuger man, för känns gör det. 
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Uppmuntran 

Betydelsen av uppmuntran och beröm, påvisas i resultatet, speciell efter att barnet har 

genomgått smärtsamma procedurer. Vidare påvisas att barnets upplevelse av 

sjukhusbesöket ska vara en positiv erfarenhet som kan förebygga rädsla för att komma 

tillbaka. En anestesisjuksköterska berättar om uppmuntran efter nålsättning på följande 

sätt: 

Vi är noga med att om vi har satt en venflon eller om de är 

duktiga får dem ju alltid någonting. Då har vi ju gosedjur som vi 

delar ut och det brukar alltid vara uppskattat, de känner att de är 

duktiga. För det är ju viktigt, att barnet ser det här tillfället som 

en positiv erfarenhet. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod var odiskutabelt då vi ville beskriva 

anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn. Intervju är den mest lämpliga 

metoden, då kvalitativa företeelser eller fenomen som inte går att mäta eller kvantifiera 

ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att uppmuntra öppenhet i 

intervjuerna stimulerades informanterna till att beskriva erfarenheterna med sina egna 

ord. Författarna bedömer att studiens syfte har uppnåtts och resultatet visar att 

anestesisjuksköterskorna hade en varierad beskrivning av sina erfarenheter av att söva 

barn. Därmed kan studien anses vara trovärdig. Dock bör omständigheterna kring 

studiens genomförande diskuteras för att stärka resultatets tillförlitlighet. 

 

Studien är genomförd inom ramen för specialistutbildning till anestesisjuksköterska, 

och valet av kontext och deltagare var givet då anestesisjuksköterskorna skulle vara 

erfarna inom barnanestesi för att kunna svara på studiens syfte. Författarna skickade 

informationsbrev till avdelningscheferna som valde ut informanterna. 

 

En nackdel är den tidsbrist som vi upplevt i samband med datainsamlingen. Det var 

många delar i processen som skulle förberedas och godkännas innan intervjuerna kunde 
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påbörjas. Det kändes stressande och oro fanns för att tiden inte skulle räcka till. 

Dessutom var vi oerfarna i intervjumetodik, vilket kan ha försvagat resultatet då vi 

kanske gick miste om viktig information. Dessa förutsättningar kan ses som brister i 

datainsamlingen och minska giltigheten. Efter hand såg vi dock att vi kunde ställa fler 

och bättre följdfrågor vilket tyder på vidhållen trovärdighet i resultatet. 

 

Informanterna hade lätt för att berätta om sina erfarenheter att vårda barn, troligtvis för 

att erfarenheterna var reflekterade. Otydliga svar och abstrakta ordval, t.ex. trygghet, 

bad vi informanterna förklara mer ingående, för att få ökad förståelse för deras livsvärld 

och därmed komma närmare fenomenet. Intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplats vilket kan ha främjat öppenheten då de kunde känna sig bekväma i miljön. 

Några av informanterna fick dock besked om intervjun samma dag som intervjun 

genomfördes och de hade då inte fått informationsbrevet i förväg. Dessa omständigheter 

kan ha skapat osäkerhet i datainsamlingen och minskat trovärdigheten. Eftersom dessa 

anestesisjuksköterskor inte var förberedda fick de inte möjlighet att göra sitt bästa inför 

intervjun och innehållsrik data kan ha gått förlorad. Det vanligaste var emellertid att 

informanterna var förberedda inför intervjuerna. De läste informationsbrevet i lugn och 

ro innan intervjun började och studiens syfte förklarades. 

 

Båda författarna var med under samtliga intervjuer för att inte missa viktig information. 

Vi var väl medvetna om att detta kunde upplevas som ett underläge för informanterna, 

därför förklarades motivet innan intervjun påbörjades. Även detta tillvägagångssätt kan 

ha påverkat tillförlitligheten negativt då informanten kan antas blivit hämmade i sitt 

berättande. Under intervjun var bara en författare aktiv. Den andra höll sig i bakgrunden 

men blev på slutet av intervjun inbjuden att komplettera med ytterligare frågor. Efter 

varje intervju reflekterade vi tillsammans över intervjun och dess innehåll. Därmed kan 

det antas att vi ändå uppnått tillförlitlighet i datainsamlingen, vilket är förutsättningen 

för resultatets trovärdighet. 

 

Trovärdighet i kvalitativ forskning baseras på en noggrann redovisning av urval, 

dataanalys och resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Elo & Kyngäs, 2007). 

Vi menar att detta har uppnåtts i föreliggande studie. Emellertid påpekar Lundman och 
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Hällgren Graneheim (2008) att det finns risk för att helheten går förlorad med en alltför 

detaljerad kodning. I denna studie är helheten bevarad genom att vi har gått tillbaka till 

intervjuerna för att försäkra oss om att de kondenserade meningarna är tagna från sin 

kontext, det perioperativa vårdandet av barn. Detta tillvägagångssätt stärker resultatets 

tillförlitlighet. 

 

Författarna gjorde intervjuerna före praktiken vilket kan ha varit en fördel då vår 

förförståelse inte påverkade intervjuerna men även för att vi saknade tidigare erfarenhet 

av vårdarbete inom anestesisjukvård. Den förförståelse vi har är våra erfarenheter som 

allmänsjuksköterskor, vilket troligtvis inte påverkat resultatet. Dessa förutsättningar och 

att författarna hade stor nyfikenhet på barnanestesi stärker studiens giltighet. 

 

Trovärdighet handlar även om hur överförbart ett resultat kan anses vara. Författarna 

bedömer att sju informanter räckte för att möjliggöra en överförbarhet till andra 

anestesikliniker med motsvarande förhållanden för vårdandet av barn. Däremot är det 

inte önskvärt att generalisera resultatet till att gälla all anestesisjukvård. Den kvalitativa 

metoden avser inte att generalisera utan att skapa en fördjupad förståelse för ett 

fenomen. Stora delar av resultatet överensstämmer med tidigare forskning, vilket kan 

anses öka trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Resultatdiskussion 

Anestesisjuksköterskans profession är en specialitet med en särpräglad självständighet. 

Det perioperativa vårdandet består av många korta vårdmöten och det är betydelsefullt 

att etablera en god kontakt från början. Att första kontakten anpassas efter det unika 

barnet har en viktig särställning för att ge barnet en positiv upplevelse av sjukvården. 

Studiens resultat påvisar ett förhållningssätt för att etablera en sådan kontakt med barnet 

och dess förälder. Förhållningssättet bygger i huvudsak på två aspekter som är 

utmärkande för studiens resultat. Dels bygger förhållningssättet på en förberedelse som 

skapar kontroll för oförutsedda händelser, och dels på förmågan att kunna använda 

fantasi och kreativitet för att med öppenhet möta barnets livsvärld. Nedan diskuteras 

föreliggande resultat utifrån förberedelse och följsamhet i det perioperativa vårdmötet 

med det unika barnet och dess behov. 
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Förberedelse 

Förberedelsen leder till att anestesisjuksköterskan uppnår handlingsberedskap och en 

inre säkerhet, som kan avläsas av barnet. Överenskommelsen med barnet framkommer 

som en viktig aspekt i förberedelsen, vilket överensstämmer med Himes, Munyer och 

Henley (2003). Förberedelsen underlättar anestesin och barnet klarar av situationen på 

ett tryggt sätt. Anestesisjuksköterskans handlingsberedskap beskrivs som ”att vara 

förberedd på det oförberedda” och att alltid ha en reservplan om något skulle gå fel, 

t.ex. om läkemedelspumparna slutar fungera eller om barnet får laryngospasm. Även 

von Ungern-Sternberg, Boda, Chambers, Rebmann, Johnson, Sly och Habre (2010) 

skriver om betydelsen att förebygga perioperativa andningsproblem, mot bakgrund av 

att dessa problem är den främsta orsaken till dödlighet inom barnanestesi. De visar även 

att akuta ingrepp innebär en högre risk för perioperativa andningsproblem än planerade 

ingrepp. Risken ökar ytterligare om barnet premedicineras med midazolam vilket 

författarna tycker är anmärkningsvärt då midazolam är den vanligaste 

premedicineringen till barn enligt Holm et al. (1998). Vidare ökar risken för 

laryngospasm vid fler än två försök att säkra luftvägen och därför är det viktigt att 

anestesisjuksköterskor med erfarenhet vårdar barn. För att upprätthålla 

patientsäkerheten (SFAI: s riktlinjer) ska alltid en anestesiläkare finnas på salen när barn 

under tre år sövs. Vidare skriver von Ungern-Sternberg et al. (2010) att 

anestesisjuksköterskan bör undersöka om det finns riskfaktor för perioperativa 

andningsproblem i den preoperativa fasen samt att barn med riskfaktorer bör handläggas 

av erfarna anestesisjuksköterskor och anestesiläkare.  

 

Författarna har under praktikperioden lagt märke till anestesisjuksköterskornas 

medvetenhet om handlingsberedskapen, som kan innebära att adekvat utrustning och 

läkemedel finns inom praktiskt räckhåll. Det är troligt att detta förhållningssätt 

överensstämmer med Wireklint Sundström (2005) som inom ambulanssjukvård 

beskriver en strävan efter ett öppet förhållningssätt samtidigt med att en kontroll 

bibehålles. Med en sådan öppenhet skapas möjligheter för att möta det individuella 

barnets unika behov och samtidigt vara förberedd på det oförberedda, då överraskningar 
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alltid kan förekomma. Författarna menar att perioperativt vårdande av barn kan 

utvecklas av ett sådant förhållningssätt. 

 

Studiens resultat synliggör beträffande förberedelse betydelsen av samverkan i 

vårdteamet, vilket även lyfts fram av Runeson, Proczkowska-Björklund och Idvall 

(2010). Därmed bekräftar resultatet att anestesisjuksköterskan styrs av professionens 

lagstiftning, hon/han måste samverka med andra kollegor och följa både skrivna och 

oskrivna regler som finns på arbetsplatsen. 

 

Följsamhet 

Föreliggande resultat synliggör hur följsamhet till barnets unika behov kan uppfyllas 

och bygger på lek och kreativitet som viktiga förutsättningar, vilket också 

överensstämmer med tidigare forskning (Lindwall & von Post, 2008; Dahlberg, 2002). 

Ett sådant följsamt vårdande minskar risken för vårdlidande. Anestesisjuksköterskorna 

beskriver flexibilitet som en del i följsamheten för att kunna möta barnets individuella 

behov och individuella förutsättningar. Uppgjorda strategier ska kunna ändras beroende 

på barnets önskningar, t.ex. att somna i föräldrarnas famn. Flexibiliteten har tidigare 

beskrivits av LaRosa-Nash och Murphy (1996) som skriver att barnets oro reduceras om 

föräldern är närvarande under anestesiinduktion. Föreliggande resultat överensstämmer 

även med Rogers och Ostrow (2004) och Vagnoli et al. (2005) med avseende på att 

barnets oro kan bearbetas genom att t.ex. visa på en docka vad som ska göras. 

Följsamheten i vårdandet leder till att barnet kan bearbeta svåra upplevelser genom lek 

och fantasi. Genom lek minskar barnets rädsla inför anestesiinduktion och oron under 

den perioperativa vårdprocessen kan minskas. 

 

Studiens resultat med avseende på flexibilitetens betydelse för vårdandet av barn 

förstärks ytterligare av tidigare forskning (Davidson, Shrivastava, Jamsen, Huang, 

Czarnecki, Gibson, Stewart & Stargatt, 2006). Deras forskning beskriver att risk för oro 

i samband med anestesiinduktion ökar ju yngre barnet är och om barnet har negativa 

erfarenheter av sjukvården sedan tidigare. Rädslan stärks ytterligare om föräldrarna är 

oroliga och överför oron till barnet. Föreliggande resultat påvisar betydelsen att den 
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föräldern som följer med in på salen är lugn då barnets tolkning av livsvärlden går 

genom föräldrarna. 

 

I studiens resultat framkommer kontinuitet med avseende på den patientansvariga 

vårdaren som en viktig faktor i följsamheten. Barnet slappnar av när 

anestesisjuksköterskan igenkänns. Resultatet är i överensstämmelse med Lindwall, von 

Post och Bergbom (2003) som skriver att kontinuitet gör att patienten känner sig viktig 

och blir sedd som en individ och inte som ett objekt. Det innebär att kollegorna tar ett 

steg tillbaka för att främja kontinuiteten i vårdandet och fokus kan läggas på barnet. 

Resultatet påvisar hur anestesisjuksköterskorna erfar att kontinuitet ökar tilliten till 

anestesisjuksköterskan och hennes/hans kunskaper, vilket underbygger en trygghet att 

överlämna sig till anestesisjuksköterskan. Motsvarande resultat har tidigare beskrivits 

av Lindwall och von Post (2008). De tillskriver den perioperativa dialogen en 

avgörande betydelse i detta sammanhang genom att anestesisjuksköterskan har lärt 

känna patienten och blivit medveten om hur hon/han ska kunna ta hand om patienten på 

ett effektivt och säkert sätt (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). Den perioperativa 

dialogen underlättar etableringen av en god kontakt från början och 

anestesisjuksköterskan känner mer ansvar för patienten under den perioperativa 

vårdprocessen. De beskriver att patienter som haft en perioperativ dialog kände sig 

lugnare än de som inte haft det. Anestesisjuksköterskan upplevde att när patienten 

kände igen henne på salen hade patienten fullt förtroende för anestesisjuksköterskan 

(Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003). 

 

SLUTSATS 

Det perioperativa vårdandet av barn kräver följsamhet till det unika barnet, dess behov 

och förutsättningar samtidigt som en övergripande kontroll måste upprätthållas om 

något oväntat inträffar. Vårdandet förutsätter aktiv uppmärksamhet, vilket kan resultera 

i barnets tillit till anestesisjuksköterskan, eller misstänksamhet och distans om ett 

vårdande möte inte har etablerats. Slutligen vill vi tillägga arbetsmiljöns betydelse för 

vård av barn i samband med anestesi, vilket framför allt kan leda till bristande 

följsamhet. Det förefaller som att ett hårt pressat schema hindrar anestesisjuksköterskan 
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att leka med barn. Därför krävs det vidare forskning för att öka förståelsen för 

anestesisjuksköterskors arbete med barn.  

 

PRAKTISKA  IMPLIKATIONER 

Det perioperativa vårdandet av barn innebär ett vårdmöte som kräver förberedelse och 

följsamhet, vilket kan uppnås på följande sätt: 

 

 Möt varje barn som en individ med sin unika ryggsäck  

 Använd lek och fantasi till att skapa en god kontakt   

 Var så kreativ som situationen tillåter  

 Behåll kontrollen genom noggrann förberedelse 

 Sträva efter att preoperativa besök genomförs 
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Bilaga 1 

  

     
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå, (magisteruppsats). Syfte med examensarbetet är 

att undersöka anestesisköterskans upplevelse av att söva barn samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som används för att underlätta induktion av anestesi. Tillgänglig 

kunskap om hur anestesisjuksköterskan upplever det preoperativa vårdandet i relation 

till barn och förälder är bristfällig, därför är examensarbetet angeläget. Metoden är 

kvalitativa intervjuer med 8-10 anestesisjuksköterskor. Intervjuerna kommer att göras 

av undertecknade studenter under våren 2011 på Södra Älvsborgs Sjukhus. Varje 

intervju beräknas ta ca 60 min. Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om 

examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter deltagarnas informerade 

samtycke genomför intervjuerna på arbetsplatsen. Intervjuerna spelas in och skrivs ut 

ordagrant. Uppgifter som kan identifieras deltagarna tas bort. Ingen obehörig har 

tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid publicering kommer det analyserade 

resultatet var avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Handledare 

Birgitta Wireklint Sundström 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post. Birgitta. Wireklint. Sundström@hb.se 

Tfn 033-435 4777 
 
Hälsningar 
__________________________ __________________________ 
Anette Lundh Sabina Maksumic 
E-post: xxxxxxxxxx E-post: xxxxxxxxxx  
Tfn xxxxxxxxxx Tfn xxxxxxx 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att namn och namn genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
Borås/2010 
 
_______________________________ 
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 
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Information till vårdenhetschef 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att undersöka 

anestesisköterskans upplevelse av att söva barn samt vilka omvårdnadsåtgärder som 

används för att underlätta induktion av anestesi. Tillgänglig kunskap om hur 

anestesisjuksköterskan upplever det preoperativa vårdandet i relation till barn och 

förälder är bristfällig, därför är examensarbetet angeläget. Metoden är kvalitativa 

intervjuer med 8-10 anestesisjuksköterskor. Intervjuerna kommer att göras av 

undertecknade studenter under våren 2011 på Södra Älvsborgs Sjukhus. Varje intervju 

beräknas ta ca 60 min. Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om 

examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter deltagarnas informerade 

samtycke genomför intervjuerna på arbetsplatsen. Intervjuerna spelas in och skrivs ut 

ordagrant. Uppgifter som kan identifieras deltagarna tas bort. Ingen obehörig har 

tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid publicering kommer det analyserade 

resultatet var avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Handledare 

Birgitta Wireklint Sundström 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post. Birgitta. Wireklint.Sundström@hb.se 

Tfn 033-435 4777 
 

 

Hälsningar 

 

__________________________ __________________________ 

Anette Lundh  Sabina Maksumic 

E-Post: xxxxxxxxx  E-Post: xxxxxxxxxx  

Tfn xxxxxxxxx  Tfn xxxxxxxxx 
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Informationsbrev till anestesisjuksköterska 

Till dig som arbetar som anestesisjuksköterska vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Vi är två 

sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Under våren 2011 skriver vi vårt 

examinationsarbete, magisteruppsats, som en del av vår utbildning. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka anestesisköterskans upplevelse av att söva barn samt 

vilka omvårdnadsåtgärder som används för att underlätta induktion av anestesi. 

Tillgänglig kunskap om hur anestesisjuksköterskan upplever det preoperativa vårdandet 

i relation till barn och förälder är bristfällig, därför är examensarbetet angeläget.  

Metoden är kvalitativa intervjuer med 8-10 anestesisjuksköterskor. Intervjuerna 

kommer att göras av undertecknade studenter under våren 2011 på Södra Älvsborgs 

Sjukhus. Varje intervju beräknas ta ca 60 min. Deltagarna informeras både muntligt och 

skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter deltagarnas 

informerade samtycke genomför intervjuerna på arbetsplatsen. Intervjuerna spelas in 

och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifieras deltagarna tas bort. Ingen 

obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid publicering kommer det 

analyserade resultatet var avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. 

 

Vid frågor kontakta någon av oss: 

 

Handledare 

Birgitta Wireklint Sundström 

E-post. Birgitta. Wireklint.Sundström@hb.se 

Tfn 033-435 4777 

 

Anette Lundh 

Tfn xxxxxxx 

 

Sabina Maksumic 

Tfn xxxxxxx 
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 Subkategori   Generisk kategori 

 

 

 

Förebygga osäkerhet 

Överenskommelse med barnet  

Handlingsberedskap   Förberedelse 

Akutberedskap 

 

 

 

 

Anpassa till barnet 

Flexibilitet  

Fokusera på barnet  

Leka och avleda   Följsamhet 

Barnets delaktighet 

Kontinuitet och samverka i vårdteamet  

 

 

 

 

Ärlighet    Öppenhet 

Uppmuntran     
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