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Sammanfattning    
 
Mer än hälften av alla barn som ska opereras upplever oro och ångest. Det kan leda till 
att anestesiinduktionen försvåras och även orsaka postoperativa besvär som till exempel 
ökad smärta, apati, ätstörningar och sömnproblem. Den familjefokuserade omvårdnaden 
förespråkar att föräldrar bör ges möjlighet att närvara med sitt barn under perioperativa 
perioden, så lång det är möjligt.  Anestesisjuksköterskans roll perioperativt är att utifrån 
dialogen med barnet och föräldrarna skapa förtroende, minska oro och öka barnets 
möjlighet att känna kontroll under den perioperativa perioden. Syftet med denna 
systematiska litteraturöversikt var att beskriva föräldranärvarons effekt på barns oro i 
samband med operation. Tidigare forskning har sökts och till resultatet har 14 
kvantitativa artiklar inkluderats. Vid analys av artiklarna framkom två teman; positiva 
effekter på barns oro vid föräldranärvaro och negativa effekter av barns oro vid 
föräldranärvaro. Resultatet visar att endast föräldranärvaro som metod för att minska 
barns oro i samband med operation är osäkert, och det finns ingen garanti för att barnets 
oro lindras. Barnets oro minskar av föräldranärvaro om den föräldern som närvarar är 
lugn. Om föräldern är orolig kan det föras över på barnet som då visar ökad oro. Ibland 
måste föräldranärvaro kompletteras med andra metoder för att barnet ska kunna få en 
god vård, som till exempel lugnande läkemedel eller distraktionsmoment. 
Anestesisjuksköterskan har en betydande roll när det gäller att optimera 
förutsättningarna för att barnet och föräldrarna får en positiv vårdupplevelse. 
Preoperativ information och förberedelse är viktiga delar som, tillsammans med 
föräldranärvaro, minskar barns oro i samband med operation. 
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INLEDNING 
Tidigare forskning visar att över 50 % av barnen som ska opereras är oroliga för vad 
som ska hända (Kain, Mayes, Coldwell-Andrews, Karas & McClain, 2006; Rosenbaum, 
Kain, Larsson, Lönnqvist & Wolf, 2009). I västvärlden är det idag vanligt 
förekommande att barn som opereras åtföljs av en förälder under den preoperativa 
perioden, fram till dess att barnet somnat (Wennström, Hallberg & Bergh, 2008). För 
barnet innebär det att han eller hon inte behöver separeras från sina föräldrar vilket tros 
minska oro och ångest under anestesiinduktionen. Tidigare forskning visar även att 
föräldranärvaro kan förvärra oron och ångesten hos barnet eftersom oroliga föräldrar 
kan påverka barnen negativt genom att överföra sin egen oro på barnet (Cameron, Bond 
& Pointer, 1996). Genom en systematisk litteraturöversikt vill författarna ta reda på 
vilken effekt föräldranärvaro har på barns oro i samband med operation. Det är av vikt 
att göra en samlad bild av tidigare forskning för att öka kunskapen hos 
anestesipersonalen om föräldranärvarons effekt på barns oro.   
 
BAKGRUND 

Oro och ångest hos barn som ska opereras 
Barn som opererades och vårdades på sjukhus fram till slutet av 60-talet fick inte ha 
sina föräldrar närvarande alls under sjukhusvistelsen eftersom närvaron ansågs kunna 
skada barnens känslor och beteende. Föräldrarna tilläts inte heller hälsa på sina barn på 
grund av risken för infektioner. Efterhand upptäcktes att barnens psykologiska 
reaktioner vid separationen från föräldrarna blev långvariga och sjukhusen tolererade 
föräldranärvaro mer då studier visat att barnen blev mindre oroliga när någon nära 
familjemedlem deltog i vården (Davies, 2010; Shields & Nixon, 2004). Det var först på 
70-talet som särskilda besökstider infördes för föräldrarna, men det dröjde nästan till 
80-talet innan föräldranärvaro ansågs vara positivt för barnen under den perioperativa 
perioden. Under de senaste 15-20 åren har det i de flesta länder blivit självklart att 
föräldern medverkar i vården av sitt barn (Davies, 2010). Enligt Förenta Nationernas 
(FN) barnkonvention bör barn på sjukhus inte skiljas från sina föräldrar, utan 
föräldrarna ska uppmuntras att vara med sina barn och medverka i barnets vård. 
Föräldrarna och barnen har rätt till anpassad information om vad som ska hända och 
anestesipersonalen ska vidta åtgärder för att minska psykisk och fysisk stress, som till 
exempel oro (NOBAB, 2014). 
 
År 2011 genomfördes i Sverige 66 149 operationer på barn i sluten vård 
(Socialstyrelsen, 2011a), och 104 503 dagkirurgiska operationer på barn upp till 19 år 
(Socialstyrelsen, 2011b). Mer än 50 % av barnen upplever oro och ångest inför 
operationen vilket kan leda till postoperativa besvär som till exempel ökad smärta, 
apati, ätstörningar och sömnproblem (Kain et. al., 2006; Rosenbaum et. al., 2009). 
Preoperativt kan ångest och oro hos barn visa sig genom separationsångest från 
föräldrarna, blyghet eller rädsla för mötet med nya människor samt ökad känslighet för 
smärta (Brewer, Gleditsch, Syblik, Tietjens & Vacik, 2006).  
 
De flesta barn som genomgår ett operativt ingrepp upplever känslor som oro och rädsla 
(Rosenbaum et. al., 2009). I en studie av Wollin, Plummer, Owen, Hawkins, Materazzo 
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och Morrison (2004) där barn intervjuades preoperativt berättade de om oro för 
exempelvis postoperativ smärta, nålstick, mötet med nya okända människor på 
operationssalen samt ovissheten om vad som ska hända. Oro och ångest hos barn som 
ska opereras är som störst under anestesiinduktionen. Detta visar sig ofta genom ilska, 
gråt, skrik och ibland försök till att fly från lokalen och vårdpersonalen (Li & Lopez, 
2006). Barn som är oroliga kan snabbt ändra sitt beteende från samarbetsvillig till att 
plötsligt bli omedgörlig och vägra samarbeta med operationspersonalen (Lewis, Burke, 
Voepel-Lewis & Tait, 2007). Det kan leda till att barnet behöver tvingas till något som 
han eller hon inte vill eller att operationen behöver skjutas upp eller ställas in (Runeson, 
Hallström, Elander & Hermerén, 2002).   
 
Idag finns det flera metoder att tillgå för att försöka minska barns oro inför operation, 
såsom preoperativa förberedelseprogram, premedicinering med lugnande medel, 
föräldranärvaro fram till att barnet somnar eller olika kombinationer av dessa åtgärder. 
Dock har det visat sig att ingen av dessa metoder är självklar att använda för att minska 
barns oro och flertalet sjukhus har inga särskilda rutiner för omvårdnaden kring barn 
som ska opereras (Kain, Wang, Mayes, Krivutza & Teague, 2001). Exempel på 
preoperativa förberedelseprogram är lekterapi, bilderböcker, rundvandring på 
operationsavdelningen och filmvisning (Brewer et.al., 2006; Cameron, Bond & Pointer, 
1996). Som premedicinering för att förebygga barns oro och ångest inför operation är 
läkemedlet Midazolam mest använt (Cao, Shi, Miao & Xu, 2009; Kogan, Katz, Efrat & 
Eidelman, 2002; Mountain, Smithson, Cramolini, Wyatt & Newman, 2011). Midazolam 
kan dock ge biverkningar i form av andningsdepression, postoperativa 
beteendeförändringar, kognitiva förändringar och paradoxala reaktioner såsom 
förvirring och aggressivitet (Cao et.al., 2009). 
 
Hur väl barnet och föräldrarna förbereds preoperativt är avgörande för hur 
samarbetsvilligt barnet blir under anestesiinduktionen. I de preoperativa förberedelserna 
är det viktigt att anestesisjuksköterskan uppmuntrar barnets föräldrar att hjälpa till och 
delta i vården när möjlighet finns (Li & Lopez, 2008). Om oron hos barnen kan minskas 
resulterar det i att sjukhusvistelsen upplevs mer positiv hos både barnen och föräldrarna 
vilket leder till ökat samarbete vid induktionen samt mindre risk för postoperativa 
besvär (Wollin et.al., 2004). 
  

Familjefokuserad vård 
Den familjefokuserade omvårdnaden utvecklades utifrån psykologen Urie 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori som bygger på samspelet mellan 
individen och den miljön han eller hon lever i. Systemet består av olika sociala delar 
som främjar och vägleder mänsklig tillväxt (Bronfenbrenner, 1994).  
 
Familjefokuserad vård fokuserar på hälsa och vård för barnet och dess familj genom 
respektfullt bemötande och omhändertagande (Shields, Pratt & Hunter, 2006). En 
perioperativ familjefokuserad pediatrisk vård är en modell där det identifieras vilka 
familjefaktorer, såsom tidigare erfarenhet av vården, oro inför vad som kommer att 
hända samt graden av coping som finns, och utifrån dessa faktorer ges familjecentrerad 
förberedelse genom bland annat kommunikation (Chorney, MacLaren & Kain, 2010). 
Studier har visat att den familjefokuserade vården ger lugnare och mer nöjda barn och 
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anhöriga, samt att den sjukhuskrävande vården minskas (Arango, 2011). Enligt Romino, 
Keatley, Secrest och Good (2005) är närvaro av en nära familjemedlem, till exempel 
förälder, en familjefokuserad metod som kan hjälpa barnet minska rädsla och oro vid 
anestesiinduktionen. De flesta föräldrar önskar vara med sitt barn fram till hon eller han 
somnar, och de upplever att deras närvaro är positiv för barnen, dem själva och 
anestesipersonalen. Forskningen kring föräldranärvaro är omtvistad eftersom en del 
studier visar att närvaro av en förälder vid induktionen inte alltid minskar oro och 
ångest hos barnen. Om en förälder är mycket orolig kan det påverka barnet negativt 
genom ökad oro och ångest hos barnet (Patel, Schieble, Davidson, Tran, Schoenberg, 
Delphin & Bennett, 2006; Vessey, Bogetz, Caserza, Liu & Cassidy, 1994). 
 
Den familjefokuserade vården baseras på att skapa god relation mellan vårdgivare, 
patient och familj för att kunna genomföra en god och patientsäker omvårdnad. Det är 
patienten och familjen som är det centrala och vårdpersonalen ska vara lyhörda för 
deras känslor och behov vid planeringen av den perioperativa vården (Hast, DiGioia, 
Thompson & Wolf, 2013). 
 

Perioperativ vård och anestesisjuksköterskans roll 
Med perioperativ vård menas den vård som utförs före, under och närmast efter en 
operation. Det perioperativa arbetssättet syftar till att anestesisjuksköterskan skapar 
kontinuitet för barnet och dess familj och det är sjuksköterskan som bör vara 
kontinuiteten i vårdprocessen (Lindwall & Von Post, 2008). En viktig del i den 
perioperativa vården är samtalen mellan sjuksköterskan, barnet och dess familj. Det är 
vårdpersonalens ansvar att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i vården av sitt barn 
samt bjuda in till den perioperativa dialogen (Dahlberg & Segesten, 2010). Den 
perioperativa dialogens syfte är att sjuksköterskan och barnet ska lära känna varandra 
genom förtroende som gör att han eller hon känner tillit till sjuksköterskan. I dialogen, 
som bör ske i en lugn och ostörd miljö, ges barnet och föräldrarna utrymme att delge 
sina tankar inför operationen, att berätta om sig själva och att ställa frågor till 
sjuksköterskan vars ansvar är att lyssna, besvara frågorna samt utifrån behov ställa egna 
frågor (Von Post, Frid, Kelvered & Madsen–Rihlert, 2005). Målet med dialogen mellan 
sjuksköterskan, barnet och föräldrarna är att skapa förtroende, minska oro och öka 
barnets möjlighet att känna kontroll under den perioperativa perioden (Wennström, 
Hallberg & Bergh, 2008). Det är anestesisjuksköterskan som ansvarar för den 
perioperativa vårdprocessen och ska vara väl förberedd inför den anestesin han eller hon 
ska vara med i (Lindwall & Von Post, 2008). Enligt International Council of Nurses 
(ICN) etiska kod är det också sjuksköterskans ansvar att alla enskilda individer får 
tydlig och individuellt anpassad information vilket föranleder samtycke till en god och 
säker vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2005). I familjer där barn ska opereras är det 
därför viktigt med både information anpassad för barnen, och information som är 
anpassad för vuxna. Barn behöver både muntlig och praktisk information som är enkel 
att förstå, medan vuxna i de flesta fall endast behöver muntlig information som dock är 
mer detaljerad än den information som ges till barnen (Chorney, MacLaren & Kain, 
2010).  
 
Anestesiologisk omvårdnad innebär att anestesisjuksköterskan har förmåga att skapa 
förtroende, trygghet och tillit till både närstående och barn samt visar respekt och 
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omsorg för patientens värdighet och integritet. Anestesisjuksköterskan ska se alla 
patienter som unika individer med individuella behov och således vara öppen, 
uppmärksam och mottaglig för de olika situationer som barn kan utsättas för 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2008). Mötet med barn som ska opereras 
kan skilja sig beroende på barnens tidigare erfarenheter av vård. Om barnet har dåliga 
erfarenheter kan de känna rädsla och oro för att någon eller något ska skada dem igen 
vilket ställer höga krav på anestesisjuksköterskans förmåga att skapa trygghet och tillit 
(Lindwall & Von Post, 2009). För att minska barns och föräldrars oro är den 
preoperativa dialogen en viktig del av anestesisjuksköterskans arbete eftersom den ska 
förbereda barnet och föräldrarna på vad som ska hända, och ge sjuksköterskan möjlighet 
att identifiera de vårdbehov som krävs för att kunna utföra en patientsäker vård 
(Wennström, Hallberg & Bergh, 2008).  
 
En annan faktor för anestesisjuksköterskan att ta hänsyn till är miljön på 
operationsrummet och hur den kan påverka barnet och föräldrarna. Den kalla och 
okända miljön kan vara skrämmande för barn vilket kan leda till obehagskänslor när 
hon eller han kommer in på rummet (Job, Pai & D´Souza, 2011).  Operationsrummet 
innehåller högteknologisk utrustning, skarp belysning, kala väggar, olika typer av ljud 
och speciell doft vilket kan orsaka stor oro och ångest hos både barn och föräldrar 
(Justus, Wyles, Wilson, Rode, Walther & Lim-Sulit, 2006; Lindwall & Von Post, 2009). 
Det är anestesisjuksköterskans ansvar att skapa en behaglig operationsmiljö för barnen 
eftersom det kan minska oro och få barnet att slappna av (Lindwall & Von Post, 2009). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
PROBLEMFORMULERING 

Att möta och vårda barn som ska genomgå en operation kan vara en komplicerad 
situation att hantera för anestesisjuksköterskan. I de flesta fall är barnet förberett av 
annan personal än den anestesisjuksköterska som ska ta hand om anestesidelen och det 
krävs då både tålamod, erfarenhet och kreativitet för att vinna barnet och föräldrarnas 
förtroende snabbt. I Sverige är det på de flesta sjukhus rutin med föräldranärvaro 
preoperativt och i samband med induktionen, fram till att barnet somnar. Under den pre- 
och postoperativa tiden är föräldrarna en viktig del för att barnet ska känna sig tryggt. 
Studier har dock visat att föräldranärvaro både kan minska och öka barns oro under 
induktionen. Denna sammanställning görs för att se om det finns evidens för att 
föräldranärvaro alltid bör tillämpas vid induktionen. Det kan leda till ökad kunskap om 
föräldranärvarons effekt på barns oro vilket anestesipersonal har nytta av i mötet med 
barn som ska opereras.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva föräldranärvarons effekt på barns oro i samband med operation. 
 
METOD 
Studien är en systematisk litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar inom ett visst 
område granskats och sammanställts på ett systematiskt sätt med en sökstrategi som är 
dokumenterad. En systematisk litteraturöversikt ska ha en klar och tydlig 
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problemformulering inom området som ska studeras och utifrån denna skapas relevanta 
sökord som ligger till grund för sökningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).   
Målet med denna systematiska litteraturöversikt är att den ska kunna användas för att 
uppnå ökad kunskap. Forskningsresultatet kan ge sjuksköterskan ny kunskap och ökad 
förståelse som också kan tillämpas i det praktiska sjukvårdsarbetet (Forsberg & 
Wengström, 2008). Tillvägagångssättet för denna systematiska litteraturöversikt har 
beskrivits med hjälp av flödesschema för litteraturöversikter (Polit & Beck, 2008) 
(Figur 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för litteraturöversikt (Polit & Beck, 2008, s 108). 

Sökstrategi  
Utifrån problemformuleringen skapades syftet (1) och efter det har sökord tagits fram 
för att hitta relevanta artiklar (2). Sökorden togs fram med hjälp av MeSH och Cinahl 
headings som är databaserna PubMed och Cinahls ämnesordlistor. De ämnesord som 
valdes ut till sökningarna var enligt MeSH: child, anxiety, parents, perioperative care, 
anesthesia, randomized controlled trials och intervention studies. I Cinahl headings 
valdes följande ämnesord ut: anxiety in children, anesthesia, parents, perioperative 
care, randomized controlled trials and interventions. Olika sökord har kombineras på 
flera olika sätt för att få fram så mycket relevant forskning som möjligt (Polit & Beck, 
2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Den booleska sökoperatorn AND har 
använts vid sökningarna och trunkering med * har använts på sökordet child (bilaga 1). 
Sökningarna har utförts kontinuerligt under februari 2014. Det är viktigt att använda sig 
av flera olika källor vid sökning av artiklar för att undvika bias (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). I första hand har sökningar gjorts i databaserna PubMed och Cinahl 
eftersom de innehåller material inom medicin och omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2008). Även sökningar i databaserna PsychInfo och The Cochrane Library 
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samt manuella sökningar via referenslistor i artiklar har gjorts (2). När fakta söktes i 
databaser (3) var det viktigt att rätt frågor formulerades, att bestämma hur gamla 
artiklarna fick vara, på vilket språk de skulle vara och vilka typer av studier som var av 
intresse att granska (Forsberg & Wengström, 2008). Urvalet styrdes av 
problemformuleringen och syftet. 
 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier som användes vid sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna 
på engelska eller svenska. I Cinahl var inklusionskriteriet även att studierna skulle vara 
på människor (humans) samt vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Ingen 
begränsning av artiklarnas ålder gjordes (Bilaga 1).  
 

Exklutionskriterier 
I sökningarna har inga exklusionskriterier använts. 

 

Artikelgranskning  
För att välja ut relevanta artiklar som motsvarade syftet lästes samtliga titlar i 
sökningarna igenom av båda författarna och i de fall titeln var relevant mot syftet lästes 
studiens abstract (4). Inklusionskriterier vid läsning av titlar och abstract har varit barns 
oro, föräldranärvaro under den perioperativa perioden och randomiserade kontrollerade 
studier (RCT). Exklusionskriterier vid läsning av titlar och abstract var reviews 
(litteraturöversikt), anestesi hos tandläkare, enbart farmakologiska åtgärder för att 
minska barns oro samt att de ej motsvarade syftet. När abstractet ansågs motsvara syftet 
lästes studien i fulltextformat av båda författarna individuellt. De artiklar som ej gick att 
få i fulltext på internet beställdes hem. Totalt lästes 22 artiklar i fulltext av båda 
författarna, och de artiklar som inte motsvarade syftet exkluderades (5). Under 
sökningsprocessen har författarna med jämna mellanrum tagit ett steg tillbaka i 
processen, till exempel genom att gå igenom referenslistor på artiklar eller utfört en ny 
sökning, för att leta information och hitta ny forskning (Polit & Beck, 2008). Vid 
genomgång av utvalda artiklars referenslistor hittades ytterligare fem artiklar som 
granskades, varav en inkluderades i studiens resultat. Slutligen valdes 15 artiklar ut till 
nästa steg; kvalitetsbedömningen. 
 

Organisering och kvalitetsbedömning  
En artikelmatris gjordes för att sortera och organisera (6) artiklarna (bilaga 2). Därefter 
kvalitetsbedömdes artiklarna (7) gemensamt utifrån ett protokoll (bilaga 3) enligt 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklarna värderades till hög, medelgod eller 
låg kvalitét genom att ett poäng utdelades vid varje positivt svar i bedömningen och noll 
poäng vid negativt svar. Dessa poäng summerades sedan och räknades om till procent 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Hög kvalitét innebar 80-100%, medelgod 
kvalitét innebar 60-80% och låg kvalitét innebar <60%. Efter kvalitetsbedömningen 
bedömdes två artiklar ha hög kvalitét, 12 artiklar bedömdes ha medelgod kvalitét och en 
artikel bedömdes ha låg kvalitet och exkluderades. Resultatet av kvalitetsbedömningen 
visas i artikelmatrisen (bilaga 2). Till studiens resultat inkluderades 14 artiklar.  
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Analys  
Analysen av artiklarna har utförts i flera steg (8). Första steget var att artiklarna 
noggrant lästes igenom enskilt av båda författarna flera gånger för att få en bild av vad 
studierna handlade om och att de fortfarande motsvarade syftet med litteraturöversikten 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; Forsberg & Wengström, 2008). I andra steget 
tolkades först innehållet i artiklarna av båda författarna separat och sedan jämfördes de 
för att hitta likheter och skillnader i tolkningarna av artiklarnas resultat. Mätningar av 
barns oro har i artiklarna utförts vid fyra olika situationer perioperativt; preoperativt, vid 
eventuell separation från föräldrarna, under induktionen och postoperativt vilket 
redovisas i resultatet (tabell 1). I nästa steg sammanställdes artiklarna gemensamt i 
artikelmatrisen, då den ger sorterad och organiserad information av resultatet i studien. 
Detta gjordes genom att varje artikel sammanställdes utifrån syfte, metod, urval, resultat 
och kvalitét för att ge en tydlig överblick över artiklarna som ingår i resultatet. Som 
sista steg vid läsning av artiklarnas resultat identifierades två teman utifrån syftet i 
denna studie (Polit & Beck, 2008). Dessa teman blev; positiva effekter på barns oro vid 
föräldranärvaro och negativa effekter på barns oro vid föräldranärvaro vilka används 
som rubriker i resultatet (9). Med positiva effekter på barns oro menas minskad oro 
under den perioperativa perioden och med negativa effekter på barns oro menas ökad 
oro under den perioperativa perioden. Utifrån dessa två teman skapades kategorier 
utifrån likartat innehåll i texten, vilka används som underrubriker i resultatet för att 
tydliggöra innehållet; lugna föräldrar ger lugna barn, komplement till föräldranärvaro, 
premedicinering, postoperativa effekter, oroliga föräldrar ger oroliga barn och 
beteende (Forsberg & Wengström, 2008). 
 

Etiska överväganden 
I systematiska litteraturstudier ska etiskt övervägande göras vad gäller urval i studier 
samt hur resultatet presenteras. I samtliga artiklar som redovisas i resultatet har ett etiskt 
övervägande gjorts eller så är de granskade av en etisk kommitté. Alla artiklar som 
ingår i denna systematiska litteraturöversikt redovisas och presenteras oavsett om de 
svarar på problemformuleringen eller inte, eftersom det ej anses etiskt korrekt att enbart 
presentera de artiklar som motsvarar författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 
2008). Feltolkningar av texten i artiklarna kan ha förekommit, men det är författarnas 
tolkningar av artiklarna som utgör resultatet på denna studie.  
 
RESULTAT 
I studien har 14 kvantitativa artiklar inkluderats. Samtliga artiklar som ingår i resultatet 
är RCT eller prospektiva studier då syftet med litteraturöversikten är att beskriva 
effekten av föräldranärvaro på barns oro i samband med operation. Alla studier i 
artiklarna är gjorda på barn upp till tolv år, och samtliga barn som inkluderades i 
studierna var friska och klassificerade enligt American Society of Anesthesiologists 
(ASA) i klass I-II. Kroniskt sjuka barn, barn med utvecklingsstörning och prematura 
barn var exkluderade i nästan alla studier (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14). Vissa 
studier exkluderade även barn som tidigare genomgått anestesi (6, 9, 10, 12, 13). 
Barnen som deltog i studierna var planerade för elektiv kirurgi, och fick generell 
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anestesi med induktion på mask. I studierna var det fler pojkar än flickor som 
opererades och fler mammor än pappor som närvarade med sina barn under den 
perioperativa perioden. Studierna har använt sig av samma signifikansnivå för att visa 
signifikanta skillnader (P<0,05). Där skillnaden inte är signifikant anges i denna studie 
(P=ns). 
 
Tabell 1. Översikt av föräldranärvarons effekt på barns oro. 
 
 Författare 

År, Land 
 

Barns oro 
preoperativt 

Barns oro vid 
separation 

Barns oro vid 
induktionen 

Barns oro 
postoperativt 

1 Akinci B. S. et.al. 
2008,Turkiet 

  § § 

2 Bevan, C. J. et. al. 
1990,Kanada 

§  §, + § 

3 Hickmott, C. K. et. 
al. 
1989,England   

§  §, -  

4 Kain, N. Z. et. al.  
2007,USA 

+  §, +  

5 Kain, N. Z. et. al. 
2009,USA 

§  §  

6 Kain, N. Z. et. al. 
1996,USA 

  +, -  

7 Kain, N. Z. et. al. 
1998,USA 

§ §, + §, +  

8 Kain, N. Z. et. al.  
2000,USA 

§  §  

9 Kazak, Z. et. al.  
2010,Turkiet 

+  + § 

10 Li, W. C. H. et. al.  
2007,Kina 

+  + + 

11 Palermo, M. T. et. al.  
2000,USA 

  §, -  

12 Vagnoli, L. et. al.  
2010,Italien 

§  +  

13 Vagnoli, L. et. al. 
2005,Italien 

§  +  

14 Wright, K. D. et. al. 
2010,Kanada  

 + §  

 

+ = interventionsgruppen minskar oro mer än kontrollgruppen 

- = kontrollgruppen minskar oro mer än interventionsgruppen 

§ = ingen skillnad i oro mellan intervention- och kontrollgruppen 
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Positiva effekter på barns oro vid föräldranärvaro 
Lugna föräldrar ger lugna barn 
Kain, Mayes, Caramico, Silver, Spieker, Nygren, Anderson och Rimar (1996) visar att 
föräldranärvaro under anestesiinduktionen minskar oron endast hos vissa barn, och det 
är viktigt för anestesisjuksköterskan att tillsammans med barnet och föräldrarna avgöra 
när närvaro av en förälder blir positiv eller negativ. Barn var signifikant mindre oroliga 
när en lugn förälder närvarade (P=0,02) eller när barnet hade bedömts ha en låg 
aktivitetsnivå preoperativt (P=0,05). Om barnet var äldre än fyra år och hade en förälder 
närvarande under induktionen var de också signifikant mindre oroliga (P=0,001) jämfört 
med de barn som inte hade en förälder med sig under induktionen (Kain et. al., 1996). 
Att låta två föräldrar närvara under induktionen minskar inte barns oro ytterligare 
jämfört med om enbart en förälder är närvarande fram till dess att barnet somnar. Det 
var ingen signifikant skillnad (P=0,49) i oro hos barn oavsett om en eller två föräldrar 
var närvarande vid induktionen (Kain, Maclaren, Weinberg, Huszti, Anderson & 
Mayes, 2009).  
 
Barn som ej upplevs oroliga vid ankomsten till sjukhuset och som har en förälder med 
sig under induktionen medverkar och samarbetar bättre under induktionen, vilket leder 
till minskade postoperativa biverkningar som till exempel illamående, kortare vårdtid 
samt minskat behov av postoperativ smärtlindring (Kain, Caldwell-Andrews, Mayes, 
Weinberg, Wang, MacLaren & Blount, 2007). 
 

Icke medicinska komplement 
Clowner var ett komplement till föräldranärvaro och minskade barns oro signifikant 
(P=0,038) i samband med induktionen, jämfört med om bara en förälder var närvarande 
eller om barnet hade fått premedicinering (Vagnoli, Caprilli & Messeri, 2010). När 
föräldrar och barn genomgått ett omfattande familjecentrerat preoperativt 
förberedelseprogram var de mindre oroliga redan när de kom till sjukhuset på 
operationsdagen. Barn och föräldrar som var väl förberedda för vad som skulle hända 
upplevde signifikant (P<0,01) mindre preoperativ oro än de barn och föräldrar som 
förberetts enligt rutin. När föräldrar och barn genomgått förberedelseprogrammet och 
hade en förälder närvarande perioperativt var barnen signifikant (P<0,05) mindre 
oroliga och mer samarbetsvilliga under induktionen jämfört med både de barn som hade 
förälder närvarande men endast fått rutininformation och de barn som inte hade någon 
förälder närvarande. Det var ingen skillnad i oro (P=0,904) på barn som hade genomgått 
det preoperativa förberedelseprogramet och som hade en förälder närvarande under 
induktionen, jämfört med de barn som premedicinerats med lugnande läkemedel och 
inte hade någon förälder närvarande under induktionen (Kain et. al., 2007). Lekterapi är 
en annan preoperativ förberedelseform som genom att kompletteras med 
föräldranärvaro signifikant (P<0,001) minskade barns oro och negativa beteende under 
induktionen jämfört med barn och föräldrar som förberetts enligt rutin (Li, Lopez & 
Lee, 2007). 
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Premedicinering 
Premedicinering och föräldranärvaro, var för sig eller i kombination, är idag de 
vanligaste metoderna för att försöka minska barns oro inför operation. Flera studier 
jämför dessa två metoder på olika sätt för att se effekter på barns oro. Studien av 
Wright, Stewart och Finley (2010) visar att barn som inte premedicinerats med 
lugnande medel blir mer oroliga om de tvingas separera från sina föräldrar innan 
induktionen, jämfört med om föräldern är med tills barnet somnar. En annan studie visar 
att föräldranärvaro i kombination med lugnande läkemedel i en lägre dos än normaldos 
var lika effektivt som enbart lugnande läkemedel för att minska barns oro. Vid 
föräldranärvaro preoperativt och under induktionen kan dosen med det lugnande 
läkemedlet midazolam halveras och minskar ändå barns oro signifikant (P<0,05) 
(Kazak, Sezer, Yilmaz & Ates, 2010). Kain, Mayes, Wang, Caramico, Krivutza och 
Hofstadter (2000) undersökte i sin studie vilken effekt föräldranärvaro i kombination 
med midazolam eller enbart midazolam utan föräldranärvaro hade på barns oro. 
Resultatet visade att barns oro ökade signifikant (P=0,0001) när de transporterades från 
väntrummet in i operationssalen oavsett vilken grupp de tillhörde. Ingen signifikant 
skillnad i barnens oro observerades mellan de två grupperna (P=0,49). Varken positiva 
eller negativa effekter sågs på barns oro då midazolam kombinerades med 
föräldranärvaro.  
 
Enligt Akinci, Köse, Öcal och Aypar (2008) minskade föräldranärvaro ej barnets oro 
signifikant preoperativt om det inte kompletterades med lugnande medel, som till 
exempel midazolam. I studien av Kain, Mayes, Wang, Caramico och Hofstadter (1998) 
framkom det att hos de barn som fick normaldos premedicinering minskade oron mer 
jämfört med de barn som hade en förälder närvarande. När barn som hade fått 
premedicinering med midazolam, och där ingen förälder närvarade preoperativt visade 
barnet signifikant minskad oro (P=0,0171) på operationssalen och ökad compliance 
under induktionen. 
 

Negativa effekter på barns oro vid föräldranärvaro 
Oroliga föräldrar ger oroliga barn 
Flera studier visar att föräldrarnas grad av oro påverkade barnens oro under den 
perioperativa perioden (Akinci et. al., 2008; Bevan, Johnston, Haig, Tousignant, Lucy, 
Kirnon, Assimes & Carranza, 1990; Kain et. al., 1996; Vagnoli, Caprilli, Robiglio & 
Messeri., 2005). Föräldrarnas oro självskattades och jämfördes med barnets observerade 
oro. Enligt Kain et. al.(1996) är det inte enbart positivt att alltid erbjuda föräldrarna att 
närvara vid sitt barns induktion. Om föräldern är mer oroligt än barnet kan det leda till 
att barnet upplever induktionen som negativ och får svårt att samarbeta med 
anestesipersonalen. Barn som har en orolig förälder närvarande under induktionen är 
signifikant (P<0,05) mer upprörda jämfört med om de skulle ha separerats preoperativt 
(Bevan et. al., 1990). Ju oroligare föräldrarna är, desto oroligare blir barnen vilket 
påverkar hela det perioperativa förloppet (Vagnoli et. al., 2005). 

Beteende 
Om barnet behöver skiljas från sin förälder vid en eventuell separation är barnet 
signifikant (P=0,001) mer oroligt och stressat än de barn som har en förälder närvarande 
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under den perioperativa perioden. Oroliga barn som separeras från sina föräldrar innan 
induktionen blir mindre samarbetsvilliga och vårdpersonal kan då bli tvingade att 
fysiskt överbemanna barnet att göra något som han eller hon inte vill, vilket leder till 
stor stress för både barnet och vårdpersonal (Wright, Stewart & Finley, 2010).  
Att gå in i operationssalen ökar oron signifikant (P=0,0001) hos barn jämfört med den 
oro som uppmätts i väntrummet, oavsett om föräldern är med eller inte (Kain et. al., 
2000). Barn som är oroliga inför sin operation har högre risk för postoperativa besvär 
oavsett om föräldrarna är med eller inte (Akinci et. al., 2008).  
 
Yngre barn har svårare att förutse faror, som till exempel smärtfulla situationer, medan 
äldre barn lättare förutser potentiella negativa upplevelser och är bättre på att uttrycka 
sin rädsla och oro. Små barn, yngre än fyra år, visar ökad oro som dock inte är 
signifikant (P=0,42) under induktionen om föräldrarna är närvarande jämfört med de 
barn som separerats redan i förberedelserummet (Kain et. al., 1996).  Även Hickmott, 
Shaw, Goodyer och Baker (1989) visar i sin studie att mindre barn var signifikant mer 
oroliga (P=0,001) under induktionen när en förälder närvarade, än äldre barn, och 
induktionen tog signifikant längre tid (P=0,005) vid föräldranärvaro.  Studien av 
Palermo, Tripi och Burgess (2000), som enbart undersökte barn mellan 1-12 månader, 
visar att fler spädbarn upplever mycket stor oro vid induktionen, dock inte signifikant 
(P=ns), när föräldrarna närvarar jämfört med om föräldrarna inte närvarade. 
Föräldranärvaro hade ingen positiv effekt på oron hos spädbarn. De som inte hade sin 
förälder med under induktionen visade inte större oro än barn som hade sina föräldrar 
närvarande (P=ns). 
 
Närvaro av en förälder minskar inte oron signifikant hos barn och förbättrar inte barnets 
compliance under induktionen enligt Kain et. al. (2000) som jämför med barnets 
föräldrar som upplever minskad oro om de får närvara under induktionen. En studie av 
Kain et. al. (1998) visade att de barn som samarbetade dåligt vid induktionen inte hade 
en förälder närvarande. Barn som hade fått premedicinering med lugnande medel eller 
barn som hade en förälder med sig samarbetade bättre.   
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Metoden som valdes till denna studie var en systematisk litteraturstudie eftersom 
författarna efter inledande sökningar såg att det fanns artiklar som ansågs vara av 
tillräckligt god kvalitet för att kunna vara underlag åt bedömningar och slutsatser 
(Forsberg & Wengström, 2008). I en systematisk litteraturstudie utformas en tydlig 
problemformulering som mynnar ut i ett syfte för studien. Utifrån syftet gjordes 
systematiska sökningar efter relevanta artiklar som sedan systematiskt granskades och 
kvalitetsbedömdes. Genom att undvika att slumpen avgjorde eller att inkluderade 
studier endast stödjer författarnas åsikter, vilket kan ge ett falskt resultat av 
forskningsområdet, var det viktigt att inkludera all relevant forskning i denna 
systematiska litteraturöversikt. För att höja kvalitén på studien har författarna enskilt 
och oberoende av varandra flera gånger läst och granskat de artiklar som motsvarar 
syftet och slutligen tillsammans sammanställt de artiklar som ingår i studiens resultat 
(Polit & Beck, 2008; Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011).  
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Sökningarna efter relevanta artiklar har gjorts med sökord som tagits fram av 
databasernas ämnesordlistor samt fritextord som hittats genom läsning av artiklarnas 
nyckelord. De sökord som framtagits är relevanta för denna studies syfte, men det finns 
alltid en risk att sökord missats som hade kunnat tillföra ytterligare artiklar till studien. 
Sökorden har kombinerats på olika sätt för att försöka fånga in så mycket relevant 
forskning som möjligt, men trots en systematisk sökningsprocess kan artiklar av värde 
missats på grund av otillräckliga kombinationer av sökord. För att inte missa några 
relevanta artiklar har sökningsprocessen fortgått under hela arbetsperioden, men 
sökningarna avlutades efter att de inte längre tillförde några nya studier utan samma 
studier var återkommande i de sökningar som utfördes. Förutom databassökningarna har 
en omfattande manuell sökning gjorts genom att artiklarnas referenslistor noggrant gåtts 
igenom. De artiklar som ansågs motsvara vårt syfte togs fram och granskades.  
RCT passar väl för att dra slutsatser av effekter och anses ha ett högt bevisvärde inom 
evidensbaserad omvårdnad och har förutsättningar för minimalt med systematiska fel 
(Polit & Beck, 2008). Alla studier i resultatet är randomiserade kontrollerade eller 
prospektiva studier, vilket betyder att en kontrollgrupp jämförs med en eller flera 
interventionsgrupper. Grupperna i alla studier är slumpmässigt utvalda och likvärdiga 
innan man påbörjade interventionerna vilket ger god intern validitet i studierna, vilket 
betyder att mätningar har gjorts på det som avsågs att mätas. Den interna validiteten är 
även beroende av blindning och bortfall (Forsberg & Wengström, 2008). Bortfallet i 
resultatstudierna var litet och blindningen var väl beskriven i de flesta studier, men var i 
flera fall enkelblindade eftersom det var svårt med dubbelblindning då man jämförde 
föräldranärvaro med icke föräldranärvaro. Den externa validiteten var god eftersom 
urvalsförfarandet var slumpmässigt och väl beskriven i studierna. Detta gör att resultatet 
kan generaliseras till liknande populationer (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Bedömningen av artiklarnas kvalitet gjordes med hjälp av en mall (bilaga 3) och 
sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 2). Alla artiklar bedömdes utifrån samma 
kriterier och värderades sedan till hög- medel- eller låg kvalitet. En artikel bedömdes av 
båda författarna ha låg kvalitet på grund av att mätinstrumenten i studien ej var 
beskrivna och resultatdelen var kort och dåligt beskriven, därför exkluderades artikeln 
från att ingå i studiens resultat. Övriga artiklar som inkluderades i resultatet bedömdes 
ha hög eller medelgod kvalitet och ansågs även ha hög reliabilitet och validitet. 
 
Samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket motiveras med att det är ett språk som, 
förutom svenska, båda författarna behärskar i både tal och skrift. Merparten av 
artiklarna i resultatet kommer från USA, men även Canada, Italien, Kina, Turkiet och 
England är representerade. Författarna anser dock att resultatet är överförbart till 
sjukvården i Sverige eftersom vårdens standard i dessa länder är jämförbar. Ingen 
begränsning vad gäller artiklarnas ålder gjordes då författarna avsåg att studera all 
tidigare forskning inom området för att finna eventuella skillnader i effekter av 
föräldranärvaro hos barn som ska opereras. Detta kan dock vara en svaghet eftersom 
forskning anses vara en färskvara vilket betyder att artiklar ej bör väljas som är äldre än 
cirka fem år (Forsberg & Wengström, 2008). Åldern på artiklarna i denna studie 
varierar från 1989 till 2010.  
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Mätinstrumenten som användes i artiklarna var framförallt skalor att mäta barns oro; 
modified Yale Preoperative Anxiety Scale (mYPAS), Anxiety Scales scores (ASS), 
Chinese version of the State Anxiety Scale for Children (CSAS-C) och Clinical Anxiety 
Rating Scale (CARS). Även observationsskalor användes för att mäta barnens 
compliance under induktionen; Global Mood Scale (GMS), Induction Compliance 
Checklist (ICC) och Children´s Emotional Manifestation Scale (CEMS). För att bedöma 
barnens temperament preoperativt användes Instrument of Child Temperament (EASI). 
Det postoperativa beteendet hos barnen observerades av föräldrarna som fick fylla i ett 
frågeformulär; Posthospitalization Behaviour Questionnare (PHBQ). Alla 
bedömningsinstrument var validerade instrument och är återkommande i de flesta 
studier. De har även god reliabilitet vilket betyder att de har en bra tillförlitlighet i 
mätningarna som utförts. Det är framförallt en observatör som har skattat barnens oro 
vilket är en styrka eftersom det är svårt för föräldrar att skatta sina barns oro eftersom de 
själva är emotionellt involverade och heller inte fått utbildning i hur instrumenten ska 
användas.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva föräldranärvarons 
effekt på barns oro i samband med operation. Effekten som beskrivits var både positiv 
och negativ. Föräldrarnas nivå av oro påverkar barnens oro. Det är idag vanligt att 
kombinera föräldranärvaro med andra metoder såsom lugnande läkemedel eller 
distraktionsmoment för att minska barns oro under den perioperativa perioden.  
 
Resultatet i denna studie visar att föräldranärvarons effekt på barns oro är positiv om 
den förälder som medföljer barnet inte är orolig. Föräldrar som är väldigt oroliga bör 
inte följa med barnet in i operationssalen eftersom de inte ger positiva effekter hos 
oroliga barn och även ökar oron hos barn som är lugna preoperativt. Kain, Caldwell-
Andrews, Maranets, Nelson och Mayes (2006) har i en kohortanalys tittat på 568 barn 
och föräldrar och jämfört föräldranärvaro och icke föräldranärvaro under induktionen, 
och även klassificerat föräldrarnas oro utifrån lugn eller väldigt orolig. Studien visar att 
anestesipersonalen som preoperativt träffar barnet och föräldrarna bör göra en klinisk 
bedömning av graden av oron hos föräldern och sedan avgöra om det är lämpligt med 
föräldranärvaro vid induktionen, vilket även styrks i studien av Voepel-Lewis, Tait och 
Malvya (2000) som jämförde barnens och föräldrarnas oro och dess effekter vid 
separation från förälder och då förälder var närvarande under induktionen. I likhet med 
resultatet i denna studie kom de även fram till att lugna barn som hade med sig en 
väldigt orolig förälder upplevde signifikant högre oro jämfört med de barn som var 
lugna och inte hade någon förälder närvarande. Oroliga barn som hade en lugn förälder 
med sig under induktionen var signifikant mindre oroliga jämfört med de barn som var 
oroliga och inte hade någon förälder med sig (Bevan et. al., 1990; Kain et. al., 1996; 
Kain et. al., 2006).  
 
Yngre barn, under fyra år, upplever en större oro vid föräldranärvaro under induktionen 
vilket bekräftas av en studie av Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, Saadat, McClain och 
Wang (2006) som visar att de barn som får bäst positiv effekt för att minska oro är äldre 
barn som inte har en hög aktivitetsnivå samt har föräldrar som är lugna och förberedda 
på vad som kommer att hända. Det är dock få föräldrar som upplever att de känner sig 
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lugna och förberedda inför induktionen eftersom de inte fått information om hur barnet 
kommer att reagera på anestesin samt hur de själva kan känna och reagera. Som 
anestesipersonal är det viktigt med preoperativ information och förbereda föräldrarna på 
de känslomässiga reaktioner som kan uppkomma i samband med barnets induktion 
(Himes, Munyer & Henly, 2003).  
 
Att involvera föräldrarna i den perioperativa perioden är viktigt, och det är 
vårdpersonalen som bör erbjuda föräldrarna att vara delaktiga och vara nära sitt barn 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Information, kontinuitet, delaktighet och förberedelse är 
centrala begrepp i den perioperativa dialogen vilket även utgör viktiga delar i den 
familjefokuserade omvårdnaden (Chorney, MacLaren & Kain, 2010; Hast et. al., 2013; 
Lindwall & Von Post, 2008; Wennström, Hallberg & Bergh, 2008). För att preoperativt 
förbereda föräldrarna på vad som ska hända och för att minska barns oro i samband med 
operation bör den perioperativa dialogen användas. Studien av Wennström, Törnhage, 
Nasic, Hedelin och Bergh (2011) visar att när den perioperativa dialogen används 
upplever barn ökat välbefinnande och minskad postoperativ oro vilket leder till 
snabbare återhämtning och kortare vårdtider.  
 
Det finns idag flera olika förberedelseprogram som kan användas enskilt, eller som 
komplement till föräldranärvaro, för att signifikant minska barns oro inför operation. I 
resultatet av denna studie framkom att clowner, lekterapi och avancerat 
förberedelseprogram var effektiva för att minska barns oro (Kain et. al., 2007; Li, Lopez 
& Lee, 2007; Vagnoli et. al., 2005, 2010). Förberedelseprogram kräver i de flesta fall att 
barnet tillsammans med föräldrarna besöker sjukhuset, där operationen ska utföras, en 
eller flera gånger innan själva operationen. Detta kan göra att familjer väljer att inte 
delta i dessa program för att de inte har möjlighet att till exempel ta ledigt från jobbet 
eller att de har lång resväg till sjukhuset (Ellerton & Merriam, 1994). Familjecentrerade 
preoperativa förberedelseprogram kan vara dyra att genomföra och en studie av Fortier, 
Blount, Wang, Mayes och Kain (2011) undersökte vilka delar av 
förberedelseprogrammet som minskade barns oro mest effektivt. De kom fram till att 
föräldrar som redan i hemmet informerade om, introducerade och lät barnen leka med 
andningsmasken och som använde sig av flera planerade distraktionsmoment i 
väntrummet fick barn som var signifikant mindre oroliga även under induktionen. Detta 
är ett enkelt sätt som kan förbereda barn och föräldrar preoperativt och på så sätt kan 
dyra, avancerade förberedelseprogram undvikas.  
 
Att använda premedicinering med lugnande läkemedel är idag vanligt förekommande 
för att minska barns oro i samband med operation. I denna studies resultat framkommer 
att normaldosen för det lugnande läkemedlet midazolam kan minskas när det 
kompletteras med föräldranärvaro (Kazak et. al., 2010). En studie visar att endast 
midazolam ger mindre oro hos barn under induktionen än om endast en förälder är med 
barnet. När midazolam kombinerades med föräldranärvaro minskade inte barnens oro 
ytterligare, däremot var barnen mindre oroliga och mindre agiterade postoperativt (Arai, 
Ito, Kandatsu, Kurokawa, Kinugasa & Komatsu, 2007). Messeri, Caprilli och Busoni 
(2004) kan dock i sin studie inte se någon signifikant skillnad i oro hos barnen oavsett 
om de fått midazolam preoperativt eller inte. De faktorer som ansågs minska barns oro 
mest effektivt var föräldranärvaro av en lugn förälder samt barnets ålder. Att det skiljer 
sig så i de olika studierna kan bero på att anestesipersonalen inte haft förmåga att 
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preoperativt identifiera de barn som har större risk för oro och således inte kunnat hitta 
den mest effektiva metoden för att minska oron under induktionen (Wollin, Plummer, 
Owen, Hawkins & Materazzo, 2003). Även om flera studier visade att midazolam var 
mer effektivt att minska barns oro än föräldranärvaro kan det vara svårt för 
anestesipersonalen att hinna ge barnet läkemedlet i rätt tid för att det ska kunna verka 
effektivt. Vissa barn vägrar att svälja läkemedlet och vissa spottar ut en del av dosen 
(Mifflin, Hackmann & MacLaren, 2012). Kain, MacLaren, McClain, Saadat, Wang, 
Mayes och Anderson (2007) visar i sin studie att midazolam inte minskar oro hos alla 
barn. För yngre barn som är mer känsliga och har en ökad oro krävs andra metoder som 
till exempel distraktioner för att kunna minska den ökade oron. 
 
Det finns idag evidensbaserad forskning som stöder och förespråkar föräldranärvarons 
positiva effekt för att minska friska barns oro. Denna systematiska litteraturöversikt 
belyser att föräldrar är en viktig del av barnens perioperativa vård. Vårdpersonalen har 
en betydande roll när det gäller att optimera förutsättningarna för att barnen, föräldrarna 
och personalen får en positiv vårdupplevelse. Att ge familjerna preoperativ information 
och förberedelse är viktiga delar som minskar barns oro i samband med operation 
(Shields, Pratt & Hunter, 2006; Wennström, Hallberg & Bergh, 2008). 
 

Vidare forskning 
Ytterligare forskning önskas på oro hos barn vid akuta operationer, och även på barn 
med särskilda behov, för att öka kunskapen och kompetensen hos anestesiteamet så att 
de effektivt och med bästa evidens kan optimera förutsättningarna för att minska barns 
oro i samband med operation. 

 

Kliniska implikationer 
Resultatet av denna litteraturöversikt kan kliniskt implementeras genom: 
 

• Att den preoperativa informationen är individanpassad utifrån barnet och 
familjens behov 

• Att eftersträva preoperativa förberedelsebesök för barnet och dess familj som 
standard för alla 

• Att efter en klinisk bedömning av föräldrarnas oro alltid erbjuda lugna 
föräldrarna att närvara och hjälpa och stödja dem under den perioperativa 
perioden 

• Att informera oroliga föräldrar om de negativa effekterna på barnets oro och 
utifrån detta i samråd besluta om föräldern ska närvara med sitt barn under 
induktionen 

• Att som anestesisjuksköterska planera omvårdnaden och anestesin utifrån den 
enskildes behov, och eftersträva delaktighet samt följsamhet för att kunna utföra 
en patientsäker vård 
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SLUTSATS 
Författarna av denna studie anser att endast föräldranärvaro som metod att minska barns 
oro i samband med operation är osäkert, och ingen garanti för att barnets oro lindras. I 
flera fall måste föräldranärvaro kompletteras med andra metoder för att barnet ska 
kunna få en optimal vård. Att förbereda barnet och föräldrarna inför operationen är en 
av de viktigaste åtgärderna för att minska oro och något som inte bör stressas fram 
eftersom förberedelse ger lugnare barn och föräldrar. Hur förberedelserna ska se ut är 
väldigt individuellt och en utmaning för vårdpersonalen är att utifrån barnets och 
familjens behov vara lyhörd och flexibel så att rätt typ av förberedelse kan utformas. I 
artiklarna som granskats till denna studie är det endast planerade operationer som 
inkluderats. Vid dessa operationer skapas bättre förutsättningar för en preoperativ 
förberedelseprocess eftersom både barnet, familjen och vårdpersonalen har god tid på 
sig till förberedelse, till skillnad från till exempel akuta operationer där tiden är knapp 
och tillståndet hos barnet kan vara livshotande.  
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140206 

7 intervention 
studies 

- 140 415 - - - 

PubMed 
140206 

1+2+3+4 Engelska & 
svenska 
 

157 93 7 6 

PubMed 
140206 

1+2+3+4+5 Engelska & 
svenska 
 

115 49 2 1 

PubMed 
140206 

1+2+3+4+5+6 Engelska & 
svenska 
 

56 31 1 0 

PubMed 
140206 

1+2+3+4+5+7 Engelska & 
svenska 
 

5 2 0 0 

PubMed 
140206 
Fritext 

Children AND 
anxiety AND 
anesthesia 
AND parental 
presence 

Engelska & 
svenska 

73 34 6 4 



 

Databas 
& 
Datum 

Sökord Begränsning
ar/ 
filter 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa fulltext, 
dubbletter 
exkluderade 

Utvalda 
artiklar 

PubMed 
140206 
Fritext 

Child* AND 
anxiety AND 
anesthesia 
AND parental 
presence 

Engelska & 
svenska 

73 21 1 0 

PubMed 
140206 
Fritext 

Child* AND 
anxiety AND 
anesthesia 
AND parental 
presence AND 
randomized 
controlled 
trials 

Engelska & 
svenska 

23 10 0 0 

The 
cochrane 
library 

Anxiety AND 
children AND 
anesthesia 
AND parents 

 1 1 0 0 

PsychInf
o 
140206 
 

Anxiety in 
children AND 
anesthesia 
AND parents 

Engelska & 
peer-
reviewed 

14 2 0 0 

PsychInf
o 
140206 

Anxiety in 
children AND 
anesthesia 
AND parents 
AND 
randomized 
controlled 
trials 

Engelska & 
peer-
reviewed 

0 0 0 0 

Manuell 
sökning 

   5 5 1 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 – Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Akinci B. S. 
et.al. 
2008 
Turkiet 

The effects of 
maternal presence 
during anesthesia 
induction on the 
mother´s anxiety 
and changes in 
children´s 
behavior. 

Att utvärdera om 
mammors närvaro 
under induktionen 
gav positiva effekter 
på oron hos mamman 
och på beteendet hos 
barnet efter att en 
preoperativ 
informationsbroschyr 
använts. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Interventionsgrupp där mamman 
närvarade under induktionen. 
Barnet fick premedicin. 
Kontrollgrupp där mamman inte 
närvarade under induktionen och 
barnet fick samma 
premedicinering som 
interventionsgruppen. 
 
Datainsamlingsmetod: PHBQ och 
skala att mäta oro hos barn vid 
induktionen 

Inklusionskriterier: 
Barn 2-10 år  
ASA klass I-II 
Elektiv dagkirurgi 
 
Exklusionskriterier:  
Kronisk sjukdom, 
psykisk ohälsa 
 
Deltagare: 100 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp= N=50 
Interventionsgrupp= 
N=50 
 
 

Ingen skillnad i barns 
oro vid induktionen 
mellan de två 
grupperna.   

Medelgod 

Bevan, C. J. 
et. al. 
1990 
Kanada 

Preoperative 
parental anxiety 
predicts 
behavioural and 
emotional 
responses to 
induction of 
anesthesia in 
children. 

Att utvärdera känslor 
och beteende hos 
barn när föräldrarna 
är närvarande under 
induktionen. 

Klinisk kontrollerad studie. 
Kontrollgrupp där ingen förälder 
närvarade under induktionen. 
Interventionsgrupp där en 
förälder närvarade under 
induktionen. 
 
Datainsamlingsmetod: GMS och 
frågeformulär som föräldrarna 
fick fylla i 

Inklusionskriterier: 
Barn 2-10 år 
ASA klass I-II 
Engelsk alt. 
Fransktalande 
Förälder närvarande 
 
Deltagare: 134 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=67 
Interventionsgrupp: 
N=67 
 
 

Barn som har en orolig 
förälder närvarande 
visar en signifikant 
högre oro under 
induktionen.  

Medelgod 



 

Hickmott, C. 
K. et. al. 
1989 
England   

Anaesthetic 
induction in 
children: the effects 
of maternal 
presence on mood 
and subsequent 
behaviour. 

Att studera om barn 
är mindre oroliga och 
mer samarbetsvilliga 
om en förälder 
närvarar vid 
induktionen.  

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Kontrollgrupp där ingen förälder 
närvarade vid induktionen. 
Interventionsgrupp där en 
förälder närvarade vid 
induktionen. 
 
Datainsamlingsmetod: skala att 
mäta barns oro, observationer. 
 
 

Inklusionskriterier:  
Barn 1-9 år, elektiv 
kirurgi, ASA klass I-II. 
Exklusionskriterier: Inga 
 
Deltagare: 49 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=23 
Interventionsgrupp: 
N=26 

Yngre barn mer oroliga 
under induktionen vid 
föräldranärvaro. 
Ingen skillnad i oro och 
beteende mellan de två 
grupperna. 

Medelgod 

Kain, N. Z. 
et. al.  
2007 
USA 

Family-centered 
Preparation for 
Surgery Improves 
Perioperative 
Outcomes in 
Children. 

Att studera effekten 
på barns oro och 
postoperativa 
återhämtning när ett 
familje-centrerat 
förberedelseprogram 
används.  

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Kontrollgrupp där 
standardförberedelse ges. Ingen 
premed. och ingen 
föräldranärvaro vid induktion. 
Föräldranärvarogrupp där 
standardförberedelse ges och 
föräldranärvaro vid induktion.  
ADVANCE-grupp där 
standardförberedelse ges + att 
förälder och barn får delta i ett 
förberedelseprogram. 
Föräldranärvaro under induktion. 
Midazolamgrupp där 
standardförberedelse + normaldos 
av midazolam ges. Ingen 
föräldranärvaro. 
 
Datainsamlingsmetod: mYPAS, 
observationer, förbrukning av 
analgetika och tid till utskrivning. 
 
  

Inklusionskriterier: 
Barn 2-10 år 
ASA klass I-II 
Elektiv dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
Kroniska sjukdomar 
Prematura barn 
Utvecklingsstörning 
 
Deltagare: 408 barn 
Bortfall: 21 barn 
Kontrollgrupp: N=106 
Föräldragrupp:N=101 
ADVANCEgrupp:N=10
0 
Midazolamgrupp:N=101 

Barnen i ADVANCE 
gruppen var mindre 
oroliga i 
förberedelserummet än 
kontroll- och föräldra- 
grupperna, och även 
lugnare under 
induktionen.  De 
förbrukade också 
mindre analgetika och 
skrevs ut tidigare från 
kliniken än de i övriga 
grupper.  
 

Hög 



 

Kain, N. Z. 
et. al. 
2009 
USA 

How many parents 
should we let into 
the operating 
room? 

Att jämföra oron hos 
barn när en eller två 
föräldrar närvarar 
under induktionen. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Kontrollgruppen hade en förälder 
närvarande under induktionen. 
Interventionsgruppen hade två 
föräldrar närvarande under 
induktionen.  
Datainsamlingsmetod: EASI, 
mYPAS, ICC 

Inklusionskriterier: 
ASA klass I-II, elektiv 
dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
kroniska sjukdomar, 
prematura barn, 
utvecklingsstörning. 
Deltagare: 61 föräldrar 
Bortfall: 3 
Kontrollgrupp: N=30 
Interventionsgrupp: 
N=28 

Ingen skillnad på barns 
oro om en eller två 
föräldrar var 
närvarande under 
induktionen. 

Medelgod 

Kain, N. Z. 
et. al. 
1996 
USA 

Parental Presence 
during Induction of 
Anesthesia. 

Att undersöka om 
föräldranärvaro 
under induktionen 
minskar barns oro 
och förbättrar det 
postoperativa 
beteendet hos 
barnen. 
 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Kontrollgrupp där ingen förälder 
närvarade under induktionen. 
Interventionsgrupp där en 
förälder närvarade under 
induktionen. 
Ingen av grupperna fick 
premedicinering. 
 
Datainsamlingsmetod: 
EASI, mYPAS, PHBQ, CARS, 
VAS och analys av kortisol. 

Inklusionskriterier: 
Barn 1-6 år, ASA klass I-
II, elektiv dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
Kroniska sjukdomar, 
tidigare kirurgi, 
utvecklingsstörning. 
 
Deltagare: 84 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=41 
Interventionsgrupp: 
N=43 

Föräldranärvaro under 
induktion var positiv 
om föräldern var lugn 
och barnet var äldre än 
4 år.  
Barn under 4 år var 
mer oroliga vid 
föräldranärvaro under 
induktionen. 

Medelgod 

Kain, N. Z. 
et. al. 
1998 
USA 

Parental Presence 
during Induction of 
Anesthesia versus 
Sedative 
Premedication. 

Att identifiera om 
föräldranärvaro vid 
induktionen eller 
premedicinering med 
midazolam är mest 
effektivt för att 
minska barns oro i 
samband med 
operation. 
 

Randomiserad kontrollerad 
studie.  
Kontrollgrupp där ingen förälder 
närvarade och ingen premed. 
gavs.  
Midazolamgrupp där barnen fick 
premed. med normaldos 
midazolam. 
Föräldranärvarogrupp där en 
förälder närvarade under 
induktion. Ingen premed. gavs.  

Inklusionskriterier: Barn 
2-8 år, ASA klass I-II, 
elektiv dagkirurgi. 
Exklusionskriterier:  
Kroniska sjukdomar, 
prematura barn och 
utvecklingsstörning. 
 
Deltagare: 93 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=26 

Föräldranärvaro är 
mindre effektivt än 
midazolam för att 
minska barns oro i 
samband med 
operation. 

Hög 



 

 
Datainsamlingsmetod: EASI, 
mYPAS, ICC  

Midazolamgrupp: N=33 
Föräldragrupp: N=29 

Kain, N. Z. 
et. al.  
2000 
USA 

Parental Presence 
and a Sedative 
Premedicant for 
Children 
Undergoing 
Surgery. 

Att undersöka om en 
kombination av 
föräldranärvaro och 
sedativ 
premedicinering var 
mer effektivt än 
enbart sedativ 
premedicinering för 
att minska barns oro 
och om det gav mer 
tillfredställda 
föräldrar och 
förbättrade barnets 
samarbetsvilja.  

Randomiserad kontrollerad studie 
Kontrollgrupp där premed. med 
normaldos midazolam gavs. 
Interventionsgrupp där premed. 
med  midazolam  i normaldos 
gavs och en förälder närvarande. 
  
Datainsamlingsmetod: mYPAS, 
ICC  
 

Inklusionskriterier: 
Barn 2-8 år 
ASA klass I-II 
elektiv dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
kronisk sjukdom 
utvecklingsstörning 
prematura barn 
 
Deltagare: 103 barn 
Bortfall: 5 
 

Midazolam i 
kombination med 
föräldranärvaro hade 
ingen signifikant effekt 
på att minska barns 
oro.  

Medelgod 

Kazak, Z. et. 
al.  
2010 
Turkiet 

Premedication with 
oral midazolam 
with or without 
parental presence. 

Att undersöka om 
föräldranärvaro i 
kombination med en 
låg dos midazolam 
ger en smidig 
induktion och en 
komplikationsfri 
eftervård. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Kontrollgrupp där endast förälder 
är närvarande under induktionen. 
 Midazolamgrupp där 
premedicinering med midazolam 
i normaldos gavs per os.  
Midazolam + föräldragrupp där 
midazolam gavs i halverad dos 
samt en förälder var med under 
induktionen.  
 
Datainsamlingsmetod: ASS, skala 
att mäta postoperativ 
återhämtning, puls, blodtryck och 
saturation. 

Inklusionskriterier: 
Barn 2-6 år 
ASA klass I 
Elektiv dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
Använda sedativa medel 
senaste månaden, 
kroniska sjukdomar, barn 
som vägrade ta 
premedicinering. 
Deltagare: 60 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=20 
Midazolamgrupp: N=20 
Midazolam+förälder= 
N=20 

Enbart föräldranärvaro 
under induktionen 
minskar inte barnens 
oro.  
Låg dos midazolam + 
föräldranärvaro är lika 
effektivt att minska 
barns oro som endast 
en högre dos 
midazolam. 

Medelgod 



 

Li, W. C. H. 
et. al.  
2007 
Kina 

Psychoeducational 
preparation of 
children for 
surgery: The 
importance of 
parental 
involvement. 

Att undersöka 
effekterna av 
lekterapi på barns 
oro samt att belysa 
vikten av 
föräldramedverkan 
vid förberedelserna 
inför operation. 
 
 
 
 

Randomiserad kontrollerad 
studie.  
Kontrollgrupp där barn och 
föräldrar fick preoperativ 
information enligt rutin. 
Interventionsgrupp där barn och 
föräldrar fick preoperativ 
information enl. rutin + lekterapi 
inför op.  
I båda grupperna närvarade en 
förälder under induktionen. 
 
Datainsamlingsmetod: CSAS-C, 
CEMS 
 

Inklusionskriterier: 
Barn 7-12 år, elektiv 
dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
Kroniska sjukdomar, 
nyligen genomgått 
kirurgi, kognitiv 
nedsättning. 
 
Deltagare:203 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=106 
Interventionsgrupp: 
N=97 

Barn och föräldrar som 
genomgått preoperativ 
lekterapi är mindre 
oroliga under 
operationsdagen. 

Medelgod 

Palermo, M. 
T. et. al.  
2000 
USA 

Parental presence 
during anaesthesia 
induction for 
outpatient surgery 
of the infant. 

Att studera effekten 
av föräldranärvaro på 
spädbarn. 

Randomiserad kontrollerad 
studie.  
Kontrollgrupp där ingen förälder 
var närvarande under 
induktionen. 
Interventionsgrupp där en 
förälder var närvarande under 
induktionen. 
Ingen premed. gavs till någon av 
grupperna. 
 
Datainsamlingsmetod: skala att 
mäta oro 

Inklusionskriterier: 
Barn 1-12 månader, ASA 
klass I-II, elektiv 
dagkirurgi. 
Exklusionskriterier: 
andningsrel. sjukdomar. 
 
Deltagare: 73 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=36 
Interventionsgrupp: 
N=37 

Spädbarnens beteende 
skiljde sig inte åt under 
induktionen mellan de 
två grupperna. Något 
fler barn i 
föräldranärvaro-
gruppen visade mycket 
stor oro under 
induktionen jämfört 
med barnen i 
kontrollgruppen. 

Medelgod 

Vagnoli, L. 
et. al.  
2010 
Italien 

Parental presence, 
clowns or sedative 
premedication to 
treat preoperative 
anxiety in children: 
what could be the 
most promising 
option? 

Att undersöka vilken 
av följande 
interventioner som är 
mest effektiv för att 
minska barns oro 
preoperativt; sedative 
premedicinering, 
närvaro av clown och 

 Randomiserad prospektiv studie. 
Kontrollgrupp där barnen hade en 
förälder med sig under 
induktionen. 
Clowngrupp där barnen hade med 
sig en förälder och två clowner in 
på op.salen.  
Premedgrupp där barnet fick 

Inklusionskriterier: 
Barn 5-12 år 
ASA klass I-II 
Elektiv dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
Kronisk sjukdom, 
prematura barn, 
utvecklingsstörning, 

Barn i clowngruppen 
var mindre oroliga 
jämfört med de andra 
grupperna under 
induktionen. 
Ingen skillnad i oro 
mellan kontrollgrupp 
och premedgrupp. 

Medelgod 



 

förälder eller endast 
föräldranärvaro. 
 

midazolam per os i normaldos 
innan induktion samt en förälder 
närvarande under induktionen. 
 
Datainsamlingsmetod: mYPAS. 

tidigare erfarenhet av 
anestesi. 
 
Deltagare: 75 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=25 
Clowngrupp: N=25 
Premedgrupp: N=25 

Vagnoli, L. 
et. al. 
2005 
Italien 

Clown Doctors as a 
Treatment for 
Preoperative 
Anxiety in 
Children: A 
Randomized, 
Prospective Study. 

Att undersöka om 
clown- och 
föräldranärvaro vid 
anestesiinduktionen 
minskade oron mer 
hos barnen än vid 
endast 
föräldranärvaro. 

Randomiserad prospektiv studie. 
Kontrollgrupp där en förälder 
närvarade under induktionen. 
Interventionsgrupp där en clown 
och en förälder närvarade under 
induktion. 
 
Datainsamlingsmetod:  
mYPAS 

Inklusionskriterier: 
Barn 5-12 år, ASA klass 
I-II, elektiv dagkirurgi. 
Exklusionskriterier: 
Kroniska sjukdomar, 
prematura barn, tidigare 
anestesierfarenhet och 
barn som fått 
premedicinering. 
 
Deltagare: 40 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=20 
Interventionsgrupp: 
N=20 

Signifikant mindre oro 
under induktionen hos 
barn i interventions-
gruppen.  
Personalen var mindre 
nöjda med 
clownnärvaro eftersom 
de störde arbetet och 
förlängde 
induktionstiden. 

Medelgod 

Wright, K. D. 
et. al. 
2010 
Kanada 

When are parents 
helpful? A 
randomized 
clinical trial of the 
efficacy of parental 
presence for 
pediatric 
anesthesia. 

Att undersöka nyttan 
av föräldranärvaro 
för att minska barns 
oro i samband med 
operation. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Kontrollgrupp där ingen förälder 
närvarade under induktionen. 
Interventionsgrupp där en 
förälder närvarade under 
induktionen.  
 
Datainsamlingsmetod: mYPAS 

Inklusionskriterier: 
Barn 3-6 år 
Elektiv dagkirurgi 
Exklusionskriterier: 
Kronisk sjukdom, 
psykisk ohälsa, 
utvecklingsstörning  
 
Deltagare: 61 barn 
Bortfall: 0 
Kontrollgrupp: N=31 
Interventionsgrupp: 
N=30 

Barn som hade förälder 
med var mindre oroliga 
preoperativt.  Vid 
separationen från 
förälder var barnen i 
kontrollgruppen mer 
oroliga. Ingen större 
skillnad i oro fanns 
under induktionen. 

Medelgod 



 

Bilaga 3 – Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 
kvantitativ metod, RCT & CCT 
Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  __ RCT  __ CCT (ej randomiserad) 

  __ multicenter, antal center ……………………… 

  __ Kontrollgrupp/er ……………………………..      

Patientkarakteristika  Antal………………………… 

  Ålder………………………… 

  Man/Kvinna………………….. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion __ Ja __ Nej 

Intervention…………………………………………………………………………………………
……......................................................................................................................................
.................. 

Vad avsåg studien att studera? 

D.v.s.. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 
.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………. 

Urvalsförfarandet beskrivet? __ Ja __Nej 

Representativt urval?  __Ja __Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? __Ja __Nej __Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? __Ja __Nej __Vet ej 

Analyserade i den grupp som de __Ja __Nej __Vet ej              
randomiserades till? 

Blindning av patienter?  __Ja __Nej __Vet ej 

Blindning av vårdare?  __Ja __Nej __Vet ej 

Blindning av forskare?  __Ja __Nej __Vet ej 



 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? __Ja __Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? __Ja __Nej 

Adekvat statistisk metod?  __Ja __Nej 

Etiskt resonemang?  __Ja __Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  __Ja __Nej 

Är instrumenten reliabla?  __Ja __Nej 

Är resultatet generaliserbart?  __Ja __Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

__ Hög  __ Medel  __ Låg 

 

Kommentar 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

Granskare sign:……………………….. 
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