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Sammanfattning    
Att söva barn kan vara en utmaning för anestesisjuksköterskan då barn ofta är oroliga 
inför en operation. Oron kan orsaka lidande hos barnet och väcka ett medlidande hos 
anestesisjuksköterskan vilket kan orsaka en värdekonflikt mellan önskan att respektera 
barnets ovilja att sövas och viljan att hjälpa barnet. Syftet med studien var att undersöka 
anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva oroliga barn. Metoden var 
semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats. Detta ledde fram till fyra kategorier och tio subkategorier. 
Kategorierna var Känsla av att ta hand om hela familjen, Betydelsen av att skapa 
kontakt med barnet, Känsla av att förutsättningar påverkar sövningen och Den etiska 
utmaningen i att söva oroliga barn. Resultatet visar att det upplevs viktigt att ta hand 
om hela familjen och inte bara barnet. Anestesisjuksköterskan behöver lugna oroliga 
föräldrar och etablera en god kontakt med barnet, anpassad efter barnets individuella 
behov. Goda förutsättningar, såsom gott teamarbete och erfarenhet, är viktiga aspekter 
som underlättar sövningen av oroliga barn. Anestesisjuksköterskan kan uppleva 
misslyckanden om det inte går att lugna barnet och att behöva tvångssöva ett barn kan 
orsaka skuldkänslor och stress. Om operationen är nödvändig och barnet måste sövas 
mot sin vilja upplevs det viktigt att ha gjort sitt bästa och med barnets bästa i fokus. 
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Abstract 
Inducing general anesthesia in pediatric patients can be challenging as pediatric patients 
often experience anxiety before undergoing surgery. Anxiety can be distressing for the 
child that in turn might affect the nurse anesthetist causing stressful emotions. It might 
also cause a conflict of values between the nurse anesthetist’s desire to respect the 
child’s wish to avoid undergoing anesthesia and the desire to care for the child. The 
objective of the study was to investigate nurse anesthesiologists’ experiences of 
inducing general anesthesia in anxious pediatric patients. The method was semi-
structured interviews with qualitative content analysis and inductive approach. Four 
categories and ten subcategories emerged. The categories were: The notion of providing 
care for the whole family, The importance of establishing a nurse-patient relation with 
the child, The notion that working under proper conditions affects the induction of 
anesthesia and Ethical challenges in inducing a state of general anesthesia in anxious 
children. Results show that the nurse anesthetists feel it important to provide care for 
the whole family and not just to the child. The nurse anesthetist needs to calm anxious 
parents while establishing a beneficial patient relation, tailored after the needs of the 
child. Working under favorable conditions facilitates inducing general anesthesia in 
anxious children. The nurse anesthetists experience feelings of failure when they do not 
succeed in calming anxious children. Failing to calm the patient can also cause stress 
and feelings of guilt. In the case of non-elective surgery where a state of general 
anesthesia must be induced against the will of the child, the nurse anesthetists 
experience that it is important to do the best of their ability while focusing on what is 
best for the child. 
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INLEDNING 

År 2018 opererades 26 584 barn och ungdomar inom slutenvården (Socialstyrelsen 
2019a) och 103 692 barn och ungdomar inom dagkirurgin (Socialstyrelsen 2019b), 
vilket innebär att många barn och ungdomar opereras på svenska operationsavdelningar. 
Att hamna på sjukhus är för många barn en obehaglig upplevelse. Vanliga orsaker till 
rädsla vid ankomst till sjukhuset är att bli separerade från familj och vänner och att det 
blir förändringar i deras vardagliga rutiner och normala aktiviteter. Det kan också finnas 
rädslor inför undersökningar, behandlingar, operationer och för att dö samt en oro för att 
tappa sin integritet och självbestämmande och att inte själv kunna bestämma när vissa 
procedurer ska utföras (Coyne 2006). Alla som behöver sövas inför en operation träffar 
en anestesisjuksköterska som förväntas kunna söva både barn och vuxna. Barn kan 
skilja sig från vuxna genom exempelvis utvecklingsnivå, förmåga att kommunicera och 
förståelse. Att söva ett oroligt barn kan vara en utmaning för anestesisjuksköterskan 
(Fanghol & Valla 2013, s. 361) och därför vill författarna beskriva 
anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva oroliga barn. För den här studiens 
ändamål har författarna valt att definiera sövningen från förberedelserna på 
operationsavdelningen tills dess att barnet sover. 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans roll i den perioperativa vården
Innan professionen anestesisjuksköterska kom till Sverige bedrevs anestesin främst av 
operationssjuksköterskor som fick praktisk träning inom anestesi. År 1956 startade den 
första anestesiutbildningen för sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av anestesi 
(Gran Bruun 2013, s. 28). En anestesisjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som 
erhållit en vidareutbildning med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 
anestesisjukvård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening 2019). Perioperativ vård är den vård som ges till patienten runt 
omkring en operation. Den perioperativa vårdprocessen består av preoperativ, 
intraoperativ och postoperativ fas, vilket innebär tiden före, under och efter operation 
(Lindwall & von Post 2008, ss. 87-94). Anestesisjuksköterskan ansvarar för 
omvårdnaden vid den perioperativa vårdprocessen och bör utgå från ett personcentrerat 
vårdande i sitt arbete, där hen ser varje patient som unik och utifrån det skapar tillit, 
trygghet och ett förtroende hos patienten (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
& Svensk sjuksköterskeförening 2019). Målet med den perioperativa vårdprocessen är 
att anestesisjuksköterskan ska beakta sina vårdhandlingar och utföra dem på ett sådant 
sätt att hen värnar om och bevarar patientens integritet, värdighet, välbefinnande samt 
med sina handlingar lindra patientens lidande. För att uppnå målet måste det finnas en 
förståelse mellan anestesisjuksköterskan och patienten och detta kan tillämpas genom 
exempelvis den hermeneutiska förståelseprocessen som innebär att eftersträva en 
djupare förståelse för patientens känslor och upplevelser med hjälp av en öppen dialog 
(Lindwall & von Post 2008, ss. 82-87). 
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Utöver omvårdnadskompetens har också anestesisjuksköterskan medicinsk kompetens 
för att utföra sederingar vid olika behandlingar/undersökningar samt utföra generell 
anestesi och övervaka patienten vid både akuta som planerade operationer, med stöd av 
narkosläkare (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening 2019). En stor del av arbetet utgår från att identifiera, förebygga 
och åtgärda eventuella komplikationer som kan uppstå under en anestesi (Gran Bruun 
2013, s. 23). Genom att arbeta förebyggande och tidigt kunna identifiera komplikationer 
bidrar anestesisjuksköterskan till ett främjande av patientsäkerheten, som hen är ålagd 
att arbeta för, både enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:569). 

Barn som patienter på operationsavdelning 
I Barnkonventionen definieras ett barn som en människa som inte har fyllt 18 år (SFS 
2018:1197). Barnets utvecklingsfaser brukar delas in i småbarn (1-3 år), förskolebarn/
yngre skolbarn (3-7 år), skolbarn (7-13 år) och tonåringar (13-18 år) (Edwinson 
Månsson 2009, s. 109). Mellan dessa åldrar varierar förståelsen för vad som kommer att 
ske och varför, där småbarn har en mycket mindre förståelse och en tonåring har mer 
förståelse. I olika utvecklingsfaser är barnen oroliga för olika saker. Vidare skriver 
Edwinson Månsson (2009, s. 109) att förskolebarn/yngre skolbarn är mer sårbara för 
den stress och rädsla som uppkommer inför nya situationer. Skolbarn är ofta rädda för 
att deras integritet ska inkräktas och vill ha kontroll över sin kropp. Tonåringar är i regel 
rädda för att bete sig annorlunda i nya händelser eller situationer och är rädda för att 
tappa kontrollen över den situation som uppstår. Som med alla generaliserande 
beskrivningar av människor i grupp så finns det individer som avviker från ovan 
beskrivna utvecklingsfaser. Det är viktigt att alla barn ses som individer och att 
anestesisjuksköterskan strävar efter att bemöta dem utifrån deras unika förutsättningar. 

Att söva barn ställer vissa krav på anestesisjuksköterskans kompetens. Barn tolkar och 
uppfattar sin verklighet utifrån sin egen upplevelse och när man arbetar med barn är det 
viktigt att utgå ifrån den för att få god kontakt med barnet. God kontakt med barnet och 
föräldrarna är en förutsättning för att uppnå meningsfull kommunikation i samband med 
anestesi och kirurgi (Fanghol & Valla 2013, s. 361). Att barn känner oro inför en 
operation är vanligt och något som kan komma att försvåra sövningen av barnet. 
Oroliga barn kan få beteendeförändringar inför sövning, som till exempel agitation, 
gråt, att de drar sig undan och får svårigheter att hålla urin (Wright, Stewart, Finley & 
Buffert-Jerrot 2007). 

Enligt en studie gjord i USA år 2006 drabbades barn med en hög grad av oro och ångest 
oftare av komplikationer, som exempelvis postoperativt delirium (Kain, Mayes, 
Caldwell-Andrews, Karas & McClain 2006). Postoperativt delirium är ett tillstånd som 
patienter kan drabbas av i samband med gasanestesi. Det kännetecknas av extrema 
störningar på medvetande, orientering, uppmärksamhet, intellektuell funktion och 
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perception. Det är också ofta förknippat med rädsla och agitation (Odom-Forren & 
Brady 2018, s. 1156). Barnen utvecklade också oftare sömnsvårigheter under sin 
sjukhusvistelse. Dessa barn kunde exempelvis gråta sig till sömns, fick svårigheter med 
att somna, vaknade flera gånger under natten och kunde ofta vakna gråtandes. 
Postoperativt hade barnen besvär med smärta och nedsatt aptit (Kain, Mayes, Caldwell-
Andrews, Karas & McClain 2006). 

I en studie där 120 barn i åldrarna 5-12 år medverkade tillfrågades barnen och deras 
föräldrar om vad som orsakade rädsla och oro hos barnet inför operation. Mer än 10 % 
av barnen uppgav att det fanns rädslor för eventuella komplikationer under operationen. 
Andra orsaker till oro var postoperativ smärta och en främmande situation med okänd 
personal. Dock upplevde barnen att det värsta med sjukhusvistelsen var att bli stucken 
med spruta eller perifer venkanyl. Föräldrarna ansåg att det som gjort deras barn mest 
oroliga var vistelsen inne på operationssalen där barnet fick den sövande injektionen 
och att det fanns främmande personal i barnets omgivning med munskydd på sig 
(Wollin et al. 2004).  

Att söva barn kan vara en utmaning för anestesisjuksköterskan. Det är viktigt att komma 
ihåg att barn inte är små vuxna, att deras fysiologi och anatomi ändras i takt med att de 
växer (Fanghol & Valla 2013, s. 361) och att den kognitiva förmågan utvecklas ju äldre 
de blir (Edwinson Månsson 2009, s. 109). Därför är det viktigt att 
anestesisjuksköterskan tar hänsyn till barnets utvecklingsfaser, har god kunskap om 
barnets anatomi och fysiologi samt planerar sitt arbete på bästa sätt för det specifika 
barnets behov. 

Metoder för att lindra oro hos barn i samband med sövning 
En litteraturstudie från 2010 undersökte anestesisjuksköterskors roll i att förbereda 
familjer för dagkirurgi. Resultatet påvisade att varken barn eller vuxna hade känt sig 
mentalt förberedda och de kände inte att de hade tillräckligt med kunskap eller 
information för att känna sig förberedda inför ingreppet. Studien kom fram till att pre-
kirurgiska utbildningsprogram anpassade efter barnets utvecklingsnivå och 
involverande av föräldrarna märkbart lindrade barnens och föräldrarnas oro under det 
kirurgiska vårdförloppet (Frisch, Johnson, Timmons & Weatherford 2010). Detta styrks 
också av Broberg (2009, s. 95) som menar att förberedande information bör ges innan 
operationen. Den bör innehålla både procedurrelaterad information, som talar om vad 
som ska hända, samt sensorisk information, som talar om hur det kommer att kännas. 
Detta leder till verkliga förväntningar hos barnet om vad som kommer att ske och 
minskar därigenom rädslan för det okända och oron hos barnet. 

Martin et al. (2011) visade att anestesisjuksköterskor märkbart kunde lugna barns oro 
inför operation genom vissa beteenden. Saker som lugnade barnen var exempelvis 
avledning genom att prata om andra saker, exempelvis leksaker, favoritspel och vänner. 
Det var också lugnande när den medicinska utrustningen framställdes som något roligt 
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och när barnen fick barnen anpassad information. Detta visade också Wright, Stewart, 
Finley och Buffert-Jerrot (2007) när de gjorde en litteraturöversikt och sammanställde 
strategier som anestesisjuksköterskor använder sig av i sitt arbete för att lindra 
preoperativ oro hos barn. En betydelsefull metod var att förbereda barnet på vad som 
skulle hända och detta kunde ske på olika sätt, exempelvis med film, teater, lekterapi 
och/eller berättelser. En annan icke farmakologisk metod som lindrade oro var en lugn 
förälders närvaro under sövningen med uppgift att vägleda barnet igenom processen 
istället för att bara observera. Att föräldrar medverkar i sövningen upplevs positivt av 
både barn och föräldrar. Föräldrarna upplevde ofta en pliktkänsla att vara närvarande till 
sitt barn och på så sätt blev de mer tillfredsställda i situationen. Musik och akupunktur 
visade sig också ha goda effekter för att lindra oro. Vid farmakologiska metoder 
användes framförallt preparatet midazolam som lugnande och ångestdämpande. 
Midazolam reducerade oron och ångesten mest effektivt preoperativt men medförde 
vissa nackdelar i form av beteendeförändringar, sömnsvårigheter, mardrömmar och 
försämrat minne hos barnen (Wright, Stewart, Finley & Buffert-Jerrot 2007).  

Etik vid vård av barn 
Lindwall och von Post (2008, s. 115) beskriver att en värdekonflikt uppkommer när 
anestesisjuksköterskan hindras från att ge så god vård som hen hade velat. Det uppstår 
också när hen blir vittne till eller ofrivilligt bidrar till att patientens värdighet kränks. 
Anestesisjuksköterskan hamnar i en situation där det inte går att förhindra att patienten 
kommer till skada eller att tilliten i relationen till patienten går förlorad. Det kan göra att 
anestesisjuksköterskan kan hamna i en konflikt med sig själv och känner skuld, skam 
och dåligt samvete. Lindwall och von Post (2008, ss. 116-117) beskriver vidare att 
anestesisjuksköterskan försöker att välja sina vårdhandlingar av omsorg om patienten 
och anstränger sig för att vara patientens företrädare i vården och föra exempelvis 
barnets talan. En värdekonflikt kan uppkomma när anestesisjuksköterskan upplever att 
krav på effektivitet i vårdarbetet gör att hen inte kan utföra arbetet på ett sånt sätt som 
hade känts rätt (Lindwall & von Post 2008, ss. 116-117). Skillnaden mellan en 
värdekonflikt och en vanlig konflikt är att i en värdekonflikt så är det etiska värden som 
står i konflikt med varandra (Sandman & Kjellström 2018, s. 52). Ett exempel på en 
sådan situation skulle kunna vara när ett barn ramlar och bryter sin arm illa men absolut 
inte vill bli sövd och opererad. Då står barnets autonomi och rätt till självbestämmande i 
konflikt med barnets välbefinnande, eftersom det kan bli ett lidande för barnet om 
armen inte läker som den ska. 

Etiska konflikter, beskriver Lindwall och von Post (2008, ss. 118-119) uppkommer när 
anestesisjuksköterskan upplever en osäkerhet kring vad som är mest rätt i en situation 
eller när det finns en konflikt mellan att göra rätt och att göra det som är gott. Ett etiskt 
dilemma uppstår då en vårduppgift är svår att utföra och där alla alternativ upplevs som 
ungefär lika dåliga. Detta skapar också skuldkänslor hos anestesisjuksköterskan 
(Lindwall & von Post 2008, ss. 118-119). Om samma exempel som används ovan, med 
barnet som har brutit sin arm, så är den etiska konflikten att anestesisjuksköterskan 
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kommer att behöva välja mellan att tvinga barnet att sövas för att kunna opereras eller 
att låta barnet gå med en arm som läker fel och kanske orsakar lidande. 
Anestesisjuksköterskan kommer att hamna i ett dilemma där hen behöver identifiera det 
minst dåliga alternativet, där båda alternativen kommer att vara jobbiga för barnet. 

Att oroliga barn tvingas att genomgå medicinska ingrepp och undersökningar 
förekommer i olika verksamheter. En litteraturstudie som undersökte fasthållning av 
barn vid kliniska ingrepp i akutverksamheter fann att det var vanligt med fasthållning 
men att det varierade hur ofta man höll fast barn mellan de olika verksamheterna. Av de 
artiklar som inkluderades fann studien att flest barn hölls fast under 
röntgenundersökning, 84% och 59%. Färre barn hölls fast vid sövning, 44%. Detta 
kunde bero på att anestesin har tillgång till sövningsgas som kunde göra att barnen bara 
behövde hållas en kortare stund eller inte alls (Bray, Snodin & Carter 2015). En studie 
av Lombart, De Stefano, Dupont, Nadji och Galinski (2020) undersökte hur 
vårdpersonal som arbetade på barnavdelningar såg på tvångshållningar av barn. När 
personalen utsatte ett barn för tvång beskrev deltagarna att det varken kändes bra för 
dem eller för barnet och att det kändes som ett nederlag. Trots detta beskrevs tvång som 
något vanligt förekommande i arbetet med barn och något som utfördes när det inte 
fanns några andra alternativ, det vill säga i situationer där det ansågs nödvändigt. 

Lidande och medlidande 
Lidande är något ont som stör människan (Eriksson 2018, s. 331). Det är en unik 
individuell mänsklig upplevelse som kan bli andlig/existentiell, emotionell och fysisk i 
form av oro, ångest eller smärta. Lidande kan uppstå exempelvis när en människa 
upplever att hennes integritet är hotad (Arman 2012, ss. 187-188) och detta kan påverka 
barn i olika utvecklingsnivåer olika mycket. Exempelvis är ofta skolbarn särskilt rädda 
för att få sin integritet kränkt (Edwinson Månson 2009, s. 109) och det kan vara svårt att 
förklara för dem varför de behöver genomgå ett ingrepp som de upplever är obehagligt. 
Arman (2012, s. 192) skriver att om en människa har upplevt starkt lidande och blir 
påmind om detta kan det orsaka starka känslomässiga upplevelser. Detta skulle kunna 
upplevas som obehagligt och för att skydda barn från det är det viktigt att de får en så 
bra upplevelse av anestesin som möjligt och på så sätt minska lidandet. 

Professioner som utövar ett vårdande har som en av sina huvuduppgifter att lindra 
lidande hos patienten (Arman 2012, s. 188; Svensk Sjuksköterskeförening 2017). 
Lidande kan beskrivas med hjälp av begrepp som sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Vårdlidandet är det lidande som uppkommer i samband med själva 
vårdandet när vården oavsiktligt förvärrar människans lidande (Arman 2012, s. 189; 
Eriksson 2018, s. 384), vilket är en typ av lidande som anestesisjuksköterskan skulle 
kunna orsaka hos barnet vid en eventuell tvångssövning. Arman (2012, ss. 194-195) 
skriver att patientens vårdlidande kan väcka medlidande hos vårdaren och som 
anestesisjuksköterska är det betydelsefullt att lära sig att hantera sitt medlidande som 
kan uppkomma. Om anestesisjuksköterskan inte kan hantera sina egna känslor i 
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medlidandet kan detta utvecklas till något negativt där hen istället stänger av sina egna 
känslor och blir mer avståndstagande (a.a.). Att se en patient lida är smärtsamt för 
vårdpersonal (Sørlie, Jansson & Norberg 2003) och de kan känna sig ansvariga för 
lidandet, vilket kan orsaka en värdekonflikt (Passos dos Santos, Tatsch Neves & 
Carnevale 2019). Det är därför av största vikt att det inte uppkommer vårdlidande hos 
barnet för barnets skull, men också eftersom detta kan påverka anestesisjuksköterskans 
känslomässiga tillgänglighet. 

PROBLEMFORMULERING 

Hur barn ska distraheras och premedicineras är ett väl beforskat område med studier hur 
anestesisjuksköterskor på bästa sätt ska lugna barnet och öka förutsättningarna för en 
bra sövning. I arbetet med barn ställs i regel anestesisjuksköterskor inför flera 
utmaningar. Vid mötet med barnet innan operation har anestesisjuksköterskor vanligtvis 
en mycket kort och begränsad tid på sig att skapa en relation till barnet och försöka få 
barnet att uppleva trygghet. I vissa situationer går det inte att lugna barnet och barnet 
kan därför behöva sövas mot sin vilja. Detta kan orsaka traumatiska upplevelser 
framförallt hos barnet där det blir ett lidande som även kan påverka eventuella framtida 
sövningar. Att inte kunna lindra barnets lidande kan få negativ påverkan hos 
anestesisjuksköterskor och skulle kunna orsaka en värdekonflikt där sjuksköterskan vill 
hjälpa barnet och lindra dess lidande men inte önskar utöva tvång mot barnet. Det är 
inte särskilt beforskat hur anestesisjuksköterskor upplever att det är att söva oroliga barn 
och det saknas kunskap om detta område. Därför är det betydelsefullt att fylla denna 
kunskapslucka genom att beskriva hur det är att söva oroliga barn. På sikt kan denna 
kunskap användas till att utveckla förebyggande metoder för att minska eventuella 
värdekonflikter och etiska konflikter. Därigenom skulle anestesisjuksköterskans 
arbetsmiljö kunna förbättras och leda till bättre omvårdnad av barnen. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva 
oroliga barn. 

METOD 

Ansats 
För att kunna besvara studiens syfte har författarna valt att intervjua 
anestesisjuksköterskor med hjälp av semistrukturerade intervjuer, för att deltagarna 
skulle kunna delge så många olika upplevelser som de önskade (Polit & Beck 2012, s. 
537).  Sedan analyserades insamlad data med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats som går att tillämpa på olika texter inom vård- och 
omvårdnadsforskning, som exempelvis transkriberade intervjuer. Att analysen grundar 
sig i en induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av det transkriberade 
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materialet som kan vara baserat på människors upplevelser och där man söker efter 
mönster (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, ss. 119-121). Ansatsen genererar ökad 
kunskap och förståelse inom ett område (Elo & Kyngäs 2008). 

Urval 
Den urvalsmetod som användes var ett bekvämlighetsurval, där de första deltagarna 
som uppfyllde inklusionskriterierna och ville medverka inkluderades i studien (Polit & 
Beck 2012, s. 724). Inklusionskriterierna var a) att deltagarna skulle vara utbildade 
anestesisjuksköterskor och b) hade erfarenhet av att söva oroliga barn. Informationsbrev 
om studiens syfte skickades ut till verksamhetschefer (se bilaga I) på fyra olika sjukhus 
i Sverige. Sjukhusen bedrev en operationsverksamhet där barn sövs regelbundet men i 
olika omfattning. Vissa bedrev verksamhet dygnet runt medan andra bedrev dagkirurgi. 
När verksamhetscheferna gett sitt godkännande till datainsamlingen tog de hjälp av 
enhetschefer, eller studentansvarig anestesisjuksköterska på klinikerna för att tillfråga 
lämpliga deltagare om de ville medverka. Efter att deltagarna uttryckt intresse för 
studien fick de ett informationsbrev (se bilaga II) via enhetschefen eller studentansvarig 
anestesisjuksköterska. Fjorton intervjuer blev planerade efter att verksamheterna 
tillfrågat tänkbara informanter, varav en ställdes in och slutantalet blev tretton 
intervjuer. Deltagarna bestod av elva kvinnor och två män i åldrarna 30 till 66 år 
(median 54 år) med en yrkeserfarenhet varierande från 1 år upp till 40 år (median 14,5 
år). Genom att ha en variation på deltagarna både gällande kön, ålder och 
yrkeserfarenhet så menar Polit och Beck (2012, s. 517) att en rikare bild av det fenomen 
som studeras fångas in. 

Datainsamling 
Datainsamling utfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En 
intervjuguide utformades i syfte för att hjälpa författarna att hålla en struktur under 
intervjun och hålla sig till syftet (se bilaga III). Deltagarna uppmuntrades till att med 
egna ord beskriva sina upplevelser av området med en inledande fråga: Kan du berätta 
om dina upplevelser av att söva oroliga barn? Därefter ställdes följdfrågor som: Kan du 
berätta mer om det? och Hur kändes/upplevdes det?. Om deltagaren hade svårt att svara 
utifrån den inledande frågan ställdes frågorna utifrån två områden: Hur upplever du 
förberedelserna av ett oroligt barn? samt Hur upplever du induktionen av ett oroligt 
barn? Om ytterligare svårigheter uppstod ombads deltagaren att berätta om en specifik 
situation där hen varit med om att söva ett oroligt barn. Innan intervjun avslutades 
tillfrågades deltagaren om det var något ytterligare hen ville tillägga. 

Efter att verksamhetschefens godkännande inhämtats och deltagarna hade gett muntligt 
samtycke planerades dag och tid för intervjuerna. Innan intervjun påbörjades fick 
deltagaren återigen läsa igenom informationsbrevet för att sedan skriftligen lämna sitt 
samtycke. Intervjuerna utfördes enskilt av författarna där ena författaren utförde sju 
intervjuer och den andra författaren utförde sex intervjuer. Intervjuerna varade mellan 
10-45 minuter (median 19 minuter). Intervjuerna spelades in elektroniskt och 
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transkriberades ordagrant i nära anslutning till intervjun. Att kvalitativa intervjuer spelas 
in och transkriberas är något Polit och Beck (2012, s. 534) rekommenderar istället för 
att den som intervjuar antecknar intervjun. Detta för att anteckningar i regel blir 
ofullständiga och kan påverkas av fördomar eller att den som intervjuar ser fenomenet 
på ett annat sätt. 

Dataanalys 
Insamlade data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats på manifest nivå, enligt beskrivning av Elo och Kyngäs (2008). I en induktiv 
innehållsanalys läses de transkriberade texterna flera gånger. Därefter sker en öppen 
kodning utifrån meningsbärande enheter som slutligen bildar subkategorier och 
kategorier. Detta görs enligt Elo och Kyngäs (2008) för att beskriva alla möjliga 
aspekter av innehållet samt öka sin förståelse och kunskap inom området. 

Efter att intervjuerna ordagrant hade transkriberats och anonymiserats gavs de nummer. 
Intervjuerna lästes igenom flera gånger av författarna innan kodningen påbörjades, detta 
gjordes för att försöka få en bättre och djupare uppfattning om deltagarnas upplevelser. 
Författarna gjorde varsin kodning av de meningsbärande enheterna i samma intervju 
och dessa koder jämfördes sedan och diskuterades för att nå konsensus. Alla koder 
samlades i ett kodningsark och därefter sorterades koderna i grupper efter likheter i 
upplevelserna. Därefter diskuterade författarna fram subkategorier och kategorier för 
texten. Slutligen redovisades resultatet med stöd av citat från intervjuerna för att 
förstärka de subkategorier och kategorier som framkommit i analysen. Ett exempel på 
analysprocessen kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel från analysen. 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori

Sen måste man 
ändå vara väldigt 
flexibel. Så man 
kan inte riktigt 
bestämma allt ändå

Att vara flexibel i 
arbetet med oroliga 
barn

Tryggheten som 
kommer av 
erfarenhet

Känsla av att 
förutsättningar 
påverkar sövningen

… och det tänker 
jag också det 
kanske man också 
trodde mer när man 
var liksom yngre att 
det hänger så 
mycket på mig men 
det… där är jag inte 
riktigt idag.

Yrkeserfarenhet Tryggheten som 
kommer av 
erfarenhet

Känsla av att 
förutsättningar 
påverkar sövningen
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Etiska överväganden 
Kjellström (2012) menar att för att ett arbete ska anses vara etiskt försvarbart är det 
viktigt att inga människor utnyttjas, skadas eller såras och att man visar hänsyn till 
människors rättigheter, säkerhet, personliga integritet och hälsa. Detta styrker också 
Etikprövningslagen (SFS 2003:460). Med detta i åtanke har författarna ständigt gjort 
etiska överväganden under arbetets gång. 

I enlighet med Högskolan i Borås riktlinjer för studenter som skriver uppsats på 
avancerad nivå behöver arbetet inte genomgå någon etisk prövning (Högskolan i Borås, 
2019). De forskningsetiska överväganden som författarna beaktat har baserats på 
Belmontrapporten (1978), Helsingforsdeklarationen (2013) och de svenska riktlinjerna 
från Vetenskapsrådet (2017). Författarna har visat respekt till deltagarna, upprätthållit 
rättviseprincipen och följt göra gott-principen (Belmontrapporten, 1978). För att kunna 
göra datainsamling med intervjuer har författarna ansökt om tillstånd hos 
verksamhetscheferna. Varje enskild deltagare har fått muntlig och skriftlig information 
om studien för att slutligen skriftligen fylla i ett samtyckesdokument (se bilaga II). 
Deltagarna har också fått tydlig information om att de när som helst har rätt till att dra 
sig ur studien utan närmare förklaring. All datainsamling har hanterats konfidentiellt i 
enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) för att kunna bevara utlovad integritet 
och anonymitet. Alla intervjuer har avidentifierats så att varken deltagarna eller sjukhus 
har kunnat identifieras och enbart författarna och handledare har haft tillgång till 
datainsamlingsmaterialet. Författarna har också följt Vetenskapsrådets (2017) 
rekommendationer om att vara sanningsenliga, öppet redovisa metod och resultat samt 
redovisa utgångspunkterna för studien. 

En utmaning med att genomföra en intervjustudie är att obehag kan väckas hos 
deltagaren. Författarna har ansträngt sig för att inte ställa frågor som kan uppfattas 
värderande, kränkande eller på annat sätt göra deltagaren illa till mods. Om deltagaren 
önskat har författarna erbjudit sig att stanna kvar efter intervjun för att prata om de 
känslor som uppstått under intervjun. Polit och Beck (2012, s. 163) anser att stanna kvar 
efter en intervju och samtala i form av debriefing kan vara positivt för deltagarnas 
välbefinnande om obehag uppstått. 

Förförståelse 
Begreppet förförståelse innebär erfarenheter, teoretisk kunskap och fördomar som 
författarna har av det fenomen som studeras (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 
230). Detta har arbetats med genom att förförståelsen har skrivits ner och diskuterats av 
författarna, för att medvetandegöra den. En risk med att inte vara medveten om sin 
förförståelse är att intervjuer och analysprocessen påverkas av författarens förförståelse. 
För att undvika detta har författarna läst igenom sin egen förförståelse inför intervjuer 
och analysprocess, för att på så sätt medvetandegöra den och minska risken för att 
förförståelsen präglade resultatet. 
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RESULTAT 

I resultatet framkom fyra kategorier och tio subkategorier, se tabell 2. Vi har valt att 
beskriva förhållandet mellan kategorierna genom en illustrerad bild, se figur 1. Här 
beskrivs hur sövningsprocessens olika delar samverkar och leder upp till målet, som är 
att barnet somnar. Att avbryta sövningen symboliseras av pilen som går vid sidan av 
triangeln och innebär att sövningen behöver börja om från grunden nästa gång. 

Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier. 

Figur 1. Illustration av resultatet. 

Subkategori Kategori

• Samspela med föräldrarna 
• Lindra föräldrars oro

Känsla av att ta hand om hela 
familjen 

• Se barnets behov 
• Vara ärlig 
• Påverkas av kommunikationen

Betydelsen av att skapa kontakt med 
barnet

• Inse teamsamarbetets betydelse 
• Tryggheten som kommer av 

erfarenhet

Känsla av att förutsättningar 
påverkar sövningen

• Förstå vikten av att vända 
situationen 

• Gå emot barnets vilja 
• Agera för barnets bästa

Den etiska utmaningen i att söva 
oroliga barn
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Känsla av att ta hand om hela familjen 
Kategorin Känsla av att ta hand om hela familjen innehåller subkategorierna Samspela 
med föräldrarna och Lindra föräldrars oro. Familjen utgör en stor del av barnets 
trygghet och anestesisjuksköterskans kontakt med föräldrarna är en av de två 
grundpelarna för att kunna genomföra en lyckad sövning av barnet. 

Samspela med föräldrarna 

Föräldrarna är viktiga för det oroliga barnet och föräldrarnas viktigaste roll är att bevara 
barnets trygghet under sövningen. Föräldrarna och barnet måste ses som en 
sammanhängande enhet som inte går att separera. Det innebär att det inte bara är att 
fokusera på barnet, utan anestesisjuksköterskan måste även ha ett fokus på föräldrarna 
vilket kan upplevas försvåra situationen. 

Det är ju en mer utmaning att ta hand om barn som är ledsna eller 
rädda eller inte vet vad som ska hända. Att du… du… du har ju hela 
familjen att ta hand om också. (IP 12) 

En förutsättning som upplevs avgörande för att kunna genomföra sövningen av ett 
oroligt barn är att det finns ett samspel med föräldrarna. För att kunna ha ett gott 
samspel upplevs kommunikation med föräldrarna vara betydelsefullt. En 
kommunikation där föräldrarna även erhållit information, är förberedda på vad som 
komma skall, att de är införstådda i situationen och att de själva tagit ett beslut om att 
deras barn bör genomgå operationen även om barnet är oroligt. Är 
anestesisjuksköterskan och föräldrarna inte överens om vad som behöver göras upplevs 
det omöjligt att genomföra sövningen och då anses det inte lönt att ens försöka. 
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Min upplevelse är att man har med sig föräldrarna, det är A och O. 
Du kan aldrig hålla fast ett barn utan att ha med föräldrarna på det. 
(IP 5) 

Ett icke fungerande samspel upplevs som svårt. Det upplevs problematiskt när 
föräldrarna inte är samarbetsvilliga och försöker underlätta situationen för 
anestesisjuksköterskan. Det framkommer att ett problem uppstår när föräldrarna låter 
barnet styra. Det försvårar situationen på så sätt att det blir svårare att få med sig barnet.  

Lindra föräldrars oro 

Det framkommer i intervjuerna att det är ganska vanligt att även föräldrarna är oroliga, 
vilket anestesisjuksköterskorna upplever försvårar situationen med det oroliga barnet. I 
många fall anses föräldrarna har överfört sin oro till barnet, vilket också medför 
upplevelser av svårigheter med att hantera oroliga föräldrar. 

Men det smittar av sig på barnet, så att oftast är det så att om dom är 
oroliga så förmedlar dom det till barnet också. Då kan man känna 
direkt att de… att det kanske blir svårare än annars. (IP 12) 

Även om det upplevs svårt med oroliga föräldrar uppkommer ett medlidande hos 
anestesisjuksköterskan. Det finns en förståelse i medlidandet att det är jobbigt och 
ansträngande för föräldrarna att tappa kontrollen över en okänd situation.

Jag tänker ibland att vi sätter lite stora krav på föräldrarna att dom 
ska veta… hur dom ska bete sig också. (IP 8)  

För att kunna hantera situationen och föräldrarna upplevs det betydelsefullt att i första 
hand lägga fokus på att lindra oro hos föräldrarna. Om föräldrarna lyckas bli lugna och 
trygga så skapar de en trygghet runt barnet, vilket innebär att om 
anestesisjuksköterskorna lägger fokus på föräldrarna så blir det med automatik att de får 
med sig barnet. 

Betydelsen av att skapa kontakt med barnet 
Kategorin Betydelsen av att skapa kontakt med barnet innehåller subkategorierna Se 
barnets behov, Vara ärlig och Påverkas av kommunikationen. Det handlar om att skapa 
en plattform där anestesisjuksköterskan och barnet kan möta varandra och etablera en 
kontakt, som kan lugna barnet. Detta utgör den andra grundpelaren för att kunna 
genomföra en lyckad sövning av barnet. 
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Se barnets behov 

Vid mötet med det oroliga barnet på operationsavdelningen upplevs det betydelsefullt 
att ha ett gott bemötande som är anpassat till barnet. Det är viktigt att använda det första 
mötet för att försöka känna av barnets tillgänglighet. När kontakt har etablerats är det 
viktigt att anestesisjuksköterskan försöker att fånga barnets intresse och på så sätt 
underlätta situationen för barnet. Att försöka skapa en nyfikenhet hos barnet och att få 
det att tänka på andra saker än på operationen eller att bli stucken i armen. Det upplevs 
underlätta om anestesisjuksköterskan kan anpassa sig efter barnet.  

Så det kan vara av värde att ta reda på om barnet är intresserad av till 
exempel dockor eller vad det nu kan vara. [...] Att man leker sig fram i 
processen tills att barnet ska somna. (IP 6) 

Vid sövning av ett oroligt barn är det är viktigt att lyssna in barnets behov och möta 
barnet där det är. Att anpassa sig till barnet framhålls som något som kan hjälpa till att 
bevara barnets trygghet. Det kan handla om allt ifrån att få sövas i mammas famn eller 
att leka med deras medhavda bil på operationsgolvet. 

...men vad spelar det för roll om dom håller masken själva? Och vill 
dom ha en overall på sig för att de tycker att det är en trygghet, låt 
dom ha sin overall på sig då. Det behöver vi inte bråka om. (IP 3) 

Någonting som också upplevs göra barnet tryggt är att anestesisjuksköterskan förhåller 
sig lugn även om barnet är oroligt eller skriker. Det är viktigt att uppmuntra barnet och 
stärka dess självförtroende, för detta upplevs också göra barnet tryggare. 

Vara ärlig 

Om ett barn är oroligt upplevs det viktigt att vara tydlig med barnet kring vad som ska 
hända. Det är betydelsefullt att ta sig tid med ett oroligt barn och att försöka hitta 
grunden till deras oro, för ibland är oron kring någonting som är ganska enkelt att lösa. 
Att anestesisjuksköterskan inte går för fort fram utan att känna av det oroliga barnet så 
att inte panik orsakas.  

 Det kan vara såhär dumt att dom är rädda för… eller dumt men dom 
kan vara rädda för att få blod på tröjan eller nåt såntdär som dom är 
rädda för. Sin nya, fina jumper som dom fått på sig när dom kommer 
upp och är lite äldre… [...] Det viktiga är att man försöker hitta 
kärnan till varför dom är oroliga. (IP 5) 

Att barn är oroliga när de kommer till en operationsavdelning framhålls som någonting 
normalt och naturligt för barn. Det är av vikt att inte ta det personligt att barnet är 
oroligt och att som anestesisjuksköterska förstå att det inte är farligt eller skadligt för 
barn att vara lite oroliga i en, för många av dem, ny och okänd miljö. 
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Jag tycker liksom inte att det är så konstigt att dom är oroliga heller. 
Och jag tycker att man ska säga det till dom att: Jag förstår att du är 
orolig. Vi är ju oroliga när vi ska göra saker vi inte vet vad det är för 
något. (IP 3) 

Påverkas av kommunikationen 

Anestesisjuksköterskan upplever att de ord som hen väljer att använda vid mötet med 
oroliga barn påverkar barnets nivå av oro. Med ett oroligt barn upplever 
anestesisjuksköterska att de måste tänka på sitt ordval vid samtal, för att inte skrämma 
upp barnet. Exempelvis undviker de att använda ord som mask till sövningsmasken och 
säger gärna fjäril eller flygplan om den perifera venkatetern. Oftast upplever 
anestesisjusköterskorna att det går att prata med det oroliga barnet och på så sätt lyckas 
lugna ner situationen. Om barnet inte kan kommunicera, exempelvis på grund av 
neuropsykiatriska sjukdomar eller språkförbistringar upplevs det jobbigare och svårare 
för anestesisjuksköterskorna. Att inte kunna nå fram till barnet skapar en frustration som 
kan bli en besvikelse när en kontakt inte kan etableras med barnet på det sättet som 
önskas. 

Sen har du barn som kanske är förståndshandikappade, autistiska. 
Där är det betydligt svårare tycker jag. Där tycker jag mer att jag kan 
känna att vi… att man gör något man inte är tillfreds med va för det 
funkar inte med kommunikationen. (IP 3) 

Känsla av att förutsättningar påverkar sövningen 
Kategorin Känsla av att förutsättningar påverkar sövningen består av subkategorierna 
Inse teamsamarbetets betydelse och Tryggheten som kommer av erfarenhet. De två 
grundpelarna för den lyckade sövningen leder tillsammans upp till denna kategori som 
handlar om förutsättningarna för att anestesisjuksköterskan ska kunna genomföra en bra 
sövning. Ju fler goda förutsättningar som anestesisjuksköterskan har, desto större chans 
att lyckas med en lugn sövning av det oroliga barnet. 

Inse teamsamarbetets betydelse 

För att optimera förutsättningarna i sövningen av ett oroligt barn upplever 
anestesisjuksköterskor att det är viktigt med ett bra teamarbete. Det upplevs 
betydelsefullt att det finns en god kommunikation mellan de olika professionerna och 
att alla är överens om vad som ska göras. Om det inte finns ett bra teamarbete är detta 
något som påverkar sövningen. 

Man märker så tydligt när… om vi inte är samspelta att det liksom… 
det slår igenom och det är då man inte riktigt är nöjd med… alltså på 
nått sätt får man kvittot av ah, vi gamblade lite här. Vi gjorde det inte 

!  14



riktigt, vi pratade inte igenom det, vi gjorde inte det här, vi tog oss inte 
den tiden. (IP 13) 

Känslor som uppkommer när teamarbetet inte fungerar är misslyckande, känslor av att 
inte ha gjort sitt jobb och att det känns jobbigt. Det upplevs försvåra teamarbetet när 
anestesisjuksköterskan och narkosläkaren inte känner varandra och när 
anestesisjuksköterskan med kort varsel får gå in på en sal och starta en sövning som hen 
inte förberett sig på. Ofta är narkosläkaren med vid sövning och här beskrivs en 
situation med en typ av maktlöshet gentemot narkosläkaren när anestesisjuksköterskan 
själv inte kunde styra över vissa ageranden eller beslut. 

Nackdelen var ju då att narkosläkaren inte tog sig tid att… att trösta 
utan  det var direkt på med masken när barnet var som jobbigast och 
det tyckte jag var lite jobbigt, för själv vill man se till att lugnet 
hann… lugna sig eller att barnet hann lugna sig efter sticket tills att 
man gav masken. Jag förstår vikten av att premedicinera eller 
preoxynera är ju också viktigt, men i detta fallet hade jag kanske 
försökt lugna barnet innan. (IP 2) 

Tryggheten som kommer av erfarenhet 

Yrkeserfarenheten upplevs vara av värde då det anses betydligt svårare och jobbigare att 
söva oroliga barn i början av yrkeskarriären. Saker som att vara tillräckligt mentalt och 
praktiskt förberedd, flexibel och att ha uttänkta reservplaner beskrivs och upplevs vara 
mer utmanande tidigt i karriären. I början av sin yrkeskarriär upplevde 
anestesisjuksköterskorna en högre stress. De hade också högre krav på sig själva att 
lyckas och lyckades inte sövningen uppkom känslor av misslyckande och 
övervägningar gjordes om att lämna yrket. Erfarenheten upplevs ge ett ökat lugn i 
yrkesrollen och även i det personliga mötet med oroliga barn vilket ökar 
förutsättningarna för en lyckad sövning. 

Hela första fem åren kanske så kände jag mig mycket mer stressad[…] 
Men med årens lopp har jag fått mer trygghet i hantering kring 
luftväg och läkemedel och doser med mera. Så då känner jag att jag 
kan slappna av lite i det, så att man kan fokusera mer på själva att det 
ska bli så bra som möjligt för barnet. (IP6)

Vissa anestesisjuksköterskor upplever också en fördel med att ha egna barn, då det ökar 
förståelsen för hur barn fungerar och ger en ökad trygghet i hanteringen av barn. Det 
anses vara lättare att veta vad problematiken brukar vara i olika åldrar och att vara 
uppdaterad på vad barn i en viss ålder gillar för något. Det upplevs gynna arbetet med 
oroliga barn då det kan vara lättare att knyta en kontakt till barnet. 
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Den etiska utmaningen i att söva oroliga barn 
Kategorin Den etiska utmaningen i att söva oroliga barn innehåller subkategorierna 
Förstå vikten av att vända situationen, Gå emot barnets vilja och Agera för barnets 
bästa. Målet med sövningsprocessen är att barnet somnar och då är sövningen 
genomförd. Om sövningen ska avbrytas bör det beslutet ha tagits innan barnet har 
utsatts för tvång. Om sövningen ska fortskrida och tvång behövs kan 
anestesisjuksköterskan hamna i en etisk konflikt med sig själv. I de fall då sövningen 
avbryts kommer arbetet att behöva börja om från början, där alla delarna i 
sövningsprocessen behöver falla på plats för att en god sövning ska kunna genomföras. 

Förstå vikten av att vända situationen 

Anestesisjuksköterskorna upplever att oroliga barn ställer högre krav på dem. När de 
möts av ett barn som är oroligt upplevs det viktigt att försöka få barnet att känna ett lugn 
och en trygghet. Att lyckas bryta negativa oroskänslor beskrivs som ett välbefinnande 
hos anestesisjuksköterskan och skapar dessutom en bättre situation kring sövningen för 
det oroliga barnet. 

Jag kan väl känna att det är väl liksom på nåt sätt lite av den ultimata 
tillfredsställelsen i att man faktiskt… Är duktig på det man gör om 
man säger så då. Eller liksom kvittot på att man gör någonting som är 
bra. (IP 13) 

I de situationer där det inte går att lugna barnet och det fortsatt är oroligt trots 
anestesisjuksköterskans ansträngningar kan känslor av att inte ha gjort sitt jobb 
uppkomma.  

 Man tänker mycket på vad man kunde gjort annorlunda…[...] Vad 
gjorde man för fel och man… Det är nog ganska lätt att man anklagar 
sig själv och känner lite att det är jag som har gjort nått fel. [...] Alltså 
det är inte så det fungerar egentligen men eh. Lätt kan det nog lägga 
lite, ah man känner sig misslyckad kan jag tänka också. (IP 8) 

Om operationen inte anses nödvändig för barnet, upplevs det skönt att inte behöva 
tvinga barnet genom en sövning. Då får besöket ses som ett preoperativt besök istället 
och mer fokus behöver läggas på att förbereda barnet inför nästa försök.

Gå emot barnets vilja 

Att försöka söva ett barn som inte vill och är upprörd upplevs jobbigt för 
anestesisjuksköterskorna. Det är påfrestande att höra barnet skrika och att inte kunna 
hjälpa eller trösta barnet. Det upplevs mindre jobbigt att söva ett barn med tvång om 
barnet har fått en perifer venkateter, eftersom detta tillåter att lugnande läkemedel kan 
ges och att barnet bara behöver hållas en kortare stund. Att behöva utföra en sövning 

!  16



med mask på barnet upplevs betydligt jobbigare för anestesisjuksköterskorna än att söva 
med intravenösa läkemedel. 

Det kan man ju kanske känna skillnad på att om jag ska söva ett 
oroligt barn som har en pvk till exempel, så vet jag ju att jag kan få till 
det bättre än om jag då ska dessutom kanske tvinga dom att ha en 
mask framför ansiktet. (IP 8)  

Om ett barn måste tvångshållas upplever anestesisjuksköterskorna det som jobbigt och 
som ett övergrepp mot barnet. De beskriver upplevelser som fysiska stresspåslag, 
hjärtklappning och svettningar av att behöva tvångshålla ett barn. En annan upplevelse 
är att det gör ont i inombords. Anestesisjuksköterskorna uttrycker även en rädsla för att 
det tvång som barnet utsätts för ska påverka barnet i framtiden och göra det rädd för 
sjukhusmiljö eller att bli sövda. Många av anestesisjuksköterskorna är rädda för att de 
orsakar trauma hos barnet när de måste hålla fast barnet för att kunna genomföra 
sövningen. Det kan vara svårt för anestesisjuksköterskorna att veta när barnet tar skada 
av situationen. 

Men var går dom gränserna liksom? [...] Om vi traumatiserar barnet 
här eller inte när vi håller eller kommer den ha glömt det på grund av 
att det andas in massa gaser och så, att den inte kommer ihåg. Det 
brukar vi säga att det kommer dom inte ihåg, men vet vi det? (IP 10) 

Att tvinga barnet att genomgå en sövning mot dess vilja väcker ett medlidande hos 
anestesisjuksköterskorna och de tycker synd om det oroliga barnet. Detta leder till 
skuldkänslor och en rädsla att situationen ska ge barnet men för livet. 

Det är jättejobbigt. Att jag ska ha varit en av orsakerna till det. [...] 
Då känns det såhär, hoppas att denna operationen är livsnödvändig. 
[...] Man känner sig som en skurk å… Man har ju det i bakhuvudet 
sen… (IP 4) 

Agera för barnets bästa 

Anestesisjuksköterskorna framhåller att i de situationer där barnet sövs med tvång är 
detta för att barnet måste sövas. Även om barnet är mycket oroligt och upprört upplever 
anestesisjuksköterskorna att sövningen behöver genomföras om den har påbörjats. Detta 
är för att inte bara ha utsatt barnet för ett onödigt tvång som inte ger någonting, särskilt i 
de situationer där operationen förr eller senare måste genomföras. Om ett beslut har 
tagits om att börja söva ett oroligt barn som är i behov av en operation och sövningen 
sen avbryts sent i förloppet så känns det inte bra för anestesisjuksköterskorna. Speciellt 
inte när de vet att situationen hade kunnat undvikas genom att ett beslut om att avbryta 
sövningen borde tagits tidigare i processen. 
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Men samtidigt slutade det här med att den här patienten… Ja, vad 
hade vi gjort? Vi hade utsatt den för massa saker som den tyckte var 
fruktansvärt men den får ingenting för det och den måste ändå komma 
tillbaks och genomgå allt det här igen. Och då tycker jag att då… Då 
skulle man liksom inte ens ha hamnat i den situationen. (IP 13) 

I de fall där sövningen är påbörjad upplever anestesisjuksköterskorna att det inte blir 
bättre om barnet får komma tillbaka en annan gång. De anser att det förmodligen 
kommer att bli värre nästa gång, eftersom barnet nu är skrämt. 

Exempel om man ska söva ett barn på mask så är det så att vi håller 
masken där… Då är skadan på någonting skedd alltså så. Det finns… 
Någonstans måste man ha en point of no return liksom. Och där är det 
lite sådär att kommer vi hit så kanske vi ändå bara ska fortsätta för 
vad är alternativet? Tar jag bort masken nu då kommer jag aldrig att 
få dit masken igen. Och ska barnet gå hem och komma tillbaka då… 
(IP 13)

I de fall där barnen måste sövas med tvång upplever anestesisjuksköterskorna att det 
känns jobbigt men att det ger någonting positivt till barnet. De framhåller att de alltid 
försöker att lugna barnet men ser ändå på tvånget som att de gör någonting som måste 
göras för att hjälpa barnet. Det är viktigt för anestesisjuksköterskorna att känna att 
barnet får sitt vårdbehov tillfredsställt, även om det är jobbigt i stunden. Målet är alltid 
att barnen ska somna så lugnt som möjligt och få en så bra upplevelse som möjligt. 
Dock upplever anestesisjuksköterskorna att ju nödvändigare operationen är för barnet 
desto lättare är det att motivera sig till att gå emot barnets vilja vid sövningen. Om de 
gör sitt bästa för att göra sövningen till en så bra upplevelse som möjlig för barnet, 
upplever anestesisjuksköterskorna att det känns okej även om sövningen är jobbig för 
barnet. Då kan de känna ett välbefinnande över att ha haft barnets hälsa och välmående i 
fokus. 

Och det är rätt så nödvändigt att göra det, då får vi nog ändå försöka 
göra det. Och då kanske jag ändå känner inom mig att nu har jag 
ändå gjort… Vi har gjort så bra vi kunnat ändå. [...] Ah, då får man 
va nöjd med det på nåt sätt. (IP 8)

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Dahlberg (1997, s. 27) skriver att förförståelse är någonting som växer fram med 
erfarenhet och är någonting som byggs upp under en lång tid i ett yrke. Författarna har 
förhållandevis kort erfarenhet av vården och har arbetat som sjuksköterskor i 1 
respektive 2 år. Ingen av författarna har arbetat inom operationssjukvård eller nära 
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operationssjukvård. Detta tror författarna är en styrka för studien, då det enbart finns en 
begränsad förförståelse. Dahlberg (2014, ss. 70-71) skriver att förförståelse är någonting 
som är nödvändigt för att förstå sin omgivning, dock varnar hon för att det är viktigt att 
inte för tidigt i processen försöka bestämma sig för vad det är man tror att man ser. 
Därför har det varit viktigt för författarna att tänka på att lyssna igenom alla 
transkriberade intervjuer innan försök gjordes att förstå vad vårt resultat “handlade om”. 
Detta så att författarna inte hamnade i en situation där de bestämt sig för vad de trodde 
att de hade sett, när de egentligen bara sett en del av upplevelserna. Inför varje intervju 
läste författarna igenom sin förförståelse och detta bidrog till en större medvetenhet. I 
analysprocessen var författarna noggranna med att koda alla möjliga aspekter av 
meningsenheterna innan koder som tycktes höra ihop sattes samman. Detta för att inte 
omedvetet börja koda olika meningsenheter på ett liknande sätt utan att alla 
meningsenheters innebörder var representerade innan subkategorier skapades. Genom 
detta arbetssätt tror författarna att förförståelsen inte har påverkat resultatet. 

Att intervjuerna inte genomfördes i närvaro av båda författarna anses vara en styrka. 
Trost (2010, s. 67) menar att det finns en risk med att intervjua i par för att det utövas en 
maktposition gentemot deltagaren, som gör att deltagaren upplever att hen befinner sig i 
ett underläge. Dock kan detta samtidigt ses som en svaghet då Trost (2010, ss. 66-67) 
också menar att det även är en fördel att intervjua i par vid oerfarenhet av att genomföra 
intervjuer, som bidrar till att intervjuarna upplever ett gott stöd av varandra. 

Varför författarna valde att intervjua anestesisjuksköterskor, istället för att exempelvis 
använda en enkätstudie, var för att kvalitativa intervjuer erhåller olika aspekter av 
intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997 s. 36). Därmed ansåg författarna kunna 
besvara studiens syfte bättre. Författarna valde att genomföra intervjuerna ute på 
verksamheterna för att det skulle underlätta för anestesisjuksköterskorna att medverka 
under sin arbetstid. En nackdel med detta var att det ibland var svårt att få sitta ostört 
genom hela intervjun. I vissa fall flaggade verksamhetschefen för att intervjuer kunde 
behöva ställas in på grund av personalbrist på avdelningen. Den situationen uppstod 
aldrig men författarna kan inte utesluta att vissa av deltagarna känt sig stressade under 
intervjun, på grund av att de var kort om personal vid tillfället. När författarna hade 
bestämt dag och tid för intervjuer ute på verksamheterna inträffade det ett flertal gånger 
att verksamheterna hade ordnat extra deltagare som ville medverka i studien. Eftersom 
verksamheterna hade ansträngt sig för att hjälpa författarna intervjuades även de extra 
deltagarna i den mån de uppfyllde inklusionskriterierna. En nackdel med att inkludera 
fler deltagare än tänkt var att det blev ett stort datamaterial som kunde vara utmanande 
att analysera enligt Polit och Beck (2012, s. 554). Dock ansåg författarna ändå att det 
var en fördel då Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 231) menar att om ett 
större antal deltagare inkluderas med variationer av ålder och kön, så ökar möjligheterna 
att få området belyst utifrån olika erfarenheter. Detta anser Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017, ss. 231-232) är en faktor som ökar en studies trovärdighet. Att 
verksamhetscheferna hjälpte till att hitta deltagare för studien anser författarna var en 
styrka, eftersom ingen av författarna har kontakter med anestesisjuksköterskorna på de 
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olika avdelningarna. Att enhetschefer och studentansvariga anestesisjuksköterskor 
hittade villiga deltagare var därför en förutsättning för att författarna skulle kunna få 
ihop en adekvat mängd deltagare för att kunna genomföra studien. Att enhetschefer och 
studentansvariga anestesisjuksköterskor valde ut deltagarna tror inte författarna har 
påverkat resultatet, eftersom dessa omöjligt kan ha känt till vilka upplevelser som skulle 
framkomma i intervjuerna. 

Det kan ses som en styrka att en intervjuguide användes i intervjuerna då denna bidrar 
till en ökad tillförlitlighet och gör resultatet mer trovärdigt (Kallio, Pietilä, Johnson & 
Kangasniemi 2016). När intervjuguiden arbetades fram ansträngde sig författarna för att 
den inledande frågan skulle vara relevant utifrån syftet men samtidigt så bred som 
möjligt, för att deltagarna skulle kunna svara utifrån det första de tänkte på. De 
uppföljande frågorna designades för att vara fria från värderingar och inte vara ledande. 
Polit och Beck (2012, s. 543) skriver att en duktig intervjuare använder sig av 
ickeverbal kommunikation för att uttrycka intresse för vad intervjupersonen säger och 
att det är en betydelsefull egenskap att ha för att inte “leda” intervjupersonen. När 
intervjuerna transkriberades upptäckte författarna tillfällen då ledande frågor ställts. 
Detta förklaras troligtvis av ett genuint intresse för vad intervjupersonen berättade i 
kombination med oerfarenhet av att intervjua. Detta kan ses som en svaghet för studien 
och något som kan ha påverkat studiens resultat och därigenom trovärdigheten. En 
erfaren intervjuare hade säkerligen fått djupare utsagor om deltagarnas upplevelser. 
Författarna upplevde ändå att ju fler intervjuer som genomfördes, desto mer erfarna blev 
författarna och desto färre ledande frågor ställdes. 

När induktiv innehållsanalys används som analysmetod för en kvalitativ intervjustudie 
finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. En av dessa är att det inte finns några enkla 
riktlinjer för hur dataanalysen ska utföras utan denna är istället beroende av författarnas 
analytiska kunskaper, färdigheter och erfarenheter (Elo & Kyngäs 2008). För att göra en 
så trovärdig analys som möjligt har författarna läst igenom Elo och Kyngäs (2008) 
beskrivning av analysprocessen ett flertal gånger, för att öka förståelsen av 
tillvägagångssättet. Författarna har också ansträngt sig för att förhålla sig ödmjukt till 
analysmetoden och har diskuterat eventuella oklarheter kring analysen sinsemellan och 
med handledaren, som är väl förtrogen med analysmetoden. För att hålla processen så 
tydlig som möjligt har författarna varit noga med att endast använda sig av en 
beskrivning av induktiv innehållsanalys. Anledningen till att Elo och Kyngäs (2008) 
metod för induktiv innehållsanalys valdes över exempelvis Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017) var för att när författarna inför valet av analysmetod läste igenom 
olika beskrivningar, fanns en bättre förståelse för Elo och Kyngäs (2008) beskrivning. 
Detta kan ses som en styrka i studien eftersom författarna troligtvis har kunnat göra en 
trovärdigare analys. 

Att båda författarna läst igenom alla intervjuer, utfört analysprocessen tillsammans och 
under tiden diskuterat och reflekterat över tolkningsmöjligheterna har inneburit att 
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koder och kategorier blivit mer stringenta. Detta kan öka tillförlitligheten för studiens 
resultat enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 231-232). 

Korstjens och Moser (2018) listar credibility (trovärdighet), transferability 
(överförbarhet), dependability (tillförlitlighet) och confirmability (att andra forskare kan 
replikera metoden och få samma resultat), som de viktigaste kvalitetskriterierna för 
kvalitativ forskning. För att öka studiens trovärdighet bör data samlas från olika 
områden (Korstjens & Moser 2018). Därför samlades data in från olika sjukhus i olika 
regioner, för att undvika att bara fånga upp upplevelser på lokal nivå. Angående 
studiens överförbarhet anser författarna att studiens resultat kan vara svårt att överföra i 
något större, generellt sammanhang. Författarna tror att liknande upplevelser skulle 
kunna uppkomma i vissa andra kontexter. Exempel på sådana skulle kunna vara om 
någon skulle vilja undersöka hur anestesisjuksköterskor upplever tvångssövningar eller 
om anestesisjuksköterskor upplever att de har all tid och alla resurser de behöver för att 
kunna utföra bra barnsövningar. Detta med tanke på att områdena ligger ganska nära 
varandra och ibland överlappar. Dock har författarna svårt att se att det skulle gå att 
överföra studiens resultat på kontexter utanför vården. För att läsaren själv ska kunna 
avgöra överförbarheten har författarna ansträngt sig för att lämna en tydlig beskrivning 
av hur studien är gjord (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 232). För att öka 
studiens tillförlitlighet är transparens en viktig faktor (Korstjens & Moser 2018), så 
därför har författarna strävat efter att vara transparenta i sin datainsamling och 
analysprocess, för att läsaren själv ska kunna följa vad som har gjorts och i vilken 
ordning. Eftersom mycket av analysprocessen handlar om tolkning kan författarna inte 
garantera att en annan forskare hade kommit fram till precis samma sak. Korstjens och 
Moser (2018) anser att en viktig del för att bevara studiens confirmability är att hålla sig 
textnära och inte övertolka innehållet i intervjuer. För att öka studiens confirmability har 
författarna genom analysprocessen ofta gått tillbaka till transkriberingarna för att läsa 
vad som faktiskt stod i texten så att tolkningar inte har gjort att meningen i resultatet 
hamnat långt från deltagarnas upplevelser. 

Resultatdiskussion 
Resultatet påvisar att sövningen av ett oroligt barn upplevs vara en komplex situation. 
Anestesisjuksköterskorna upplever det viktigt att föräldrarna involveras, att en god 
kontakt skapas med barnet och att det är betydelsefullt att ha goda förutsättningar, som 
exempelvis erfarenhet och bra teamarbete. Det upplevs också viktigt att försöka vända 
situationen för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för barnet. Om en situation 
uppstår där barnet måste sövas mot dess vilja upplevs det betydelsefullt för 
anestesisjuksköterskorna att sövningen ger någonting positivt till barnet. Författarna har 
valt att diskutera de delar som ansågs mest intressanta, dessa är Känsla av att ta hand 
om hela familjen och Den etiska utmaningen i att söva oroliga barn. 
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Känsla av att ta hand om hela familjen 

När oroliga barn ska sövas är det inte bara barnet som anestesisjuksköterskan har hand 
om utan även föräldrarna. Det medförde att anestesisjuksköterskan tvingades fokusera 
både på barnet och föräldrarna. Anestesisjuksköterskorna upplevde att det blev 
besvärligt med sövningen av barnet om föräldrarna var oroliga eller inte var 
samarbetsvilliga. Som tidigare nämnt fann Frisch, Johnson, Timmons och Weatherford 
(2010) att varken barn eller föräldrarna hade känt sig mentalt förberedda inför 
operationen. När samspelet med föräldrarna inte fungerade upplevde 
anestesisjuksköterskorna i vårt resultat frustration och att hela sövningen av barnet 
försvårades. En studie av Pfeil (2011) fann att föräldrar kände sig ängsliga, stressade 
och oroliga inför att ta ett beslut om deras barn skulle opereras. Föräldrarna upplevde att 
de behövde lämna medgivande till operationsbeslutet baserat på information som 
upplevdes som omfattande och överväldigande. Det var också obehagligt för föräldrarna 
när det fanns fler än ett operationsalternativ och de var tvungna att ställa fördelarna och 
nackdelarna med dessa mot varandra. Föräldrarna beskrev att de kände en maktlöshet 
över att lämna över sitt barn till främlingar och inte kunna ha kontroll över situationen 
längre (Pfeil 2011). Oro kan manifesteras på olika sätt och det skulle kunna manifestera 
sig som initiativlöshet. I dessa fall finns det en risk att anestesisjuksköterskan misstolkar 
en förälders oro som brist på samarbetsvilja. Fincher, Shaw och Ramelet (2011) fann i 
en studie att standardiserad förberedelse av föräldrar och barn inför operation tydligt 
reducerade oron hos föräldrarna på operationsdagen. Denna information är dock inte en 
självklar lösning på problemet, eftersom föräldrar behöver olika mycket information. 
Här ställs anestesisjuksköterskan inför en utmaning, eftersom vissa föräldrar känner sig 
otillräckligt förberedda och detta leder till oro, men det skulle också i vissa fall kunna 
vara så att vårdpersonal ger föräldrar för mycket information och på för avancerad nivå. 
Detta kan leda till att föräldrarna känner sig överväldigade, vilket också kan orsaka oro. 
Denna oro leder till lidande hos föräldrarna och oron och lidandet förs också över till 
barnet, som blir mer otryggt. Anestesisjuksköterskorna upplevde att om de kunde få 
föräldrarna att känna sig lugna så underlättas sövningen av barnet. Det är därför viktigt 
att anestesisjuksköterskan möter föräldrarna där de befinner sig och försöker att läsa av 
vad de behöver för att känna sig trygga. 

I vår studie ansåg anestesisjuksköterskorna att föräldrar och barn måste ses som en 
enhet och att om de fick med sig föräldrarna så fick de automatiskt med sig barnet. Ett 
antagande skulle därför kunna vara att föräldranärvaro är en självklar metod för att 
lugna oroliga barn. Dock fann Scully (2012) i en litteraturstudie om effektiviteten av 
föräldranärvaro vid sövning av barn att föräldranärvaro var den minst effektiva metoden 
för att lugna ett oroligt barn jämfört med premedicinering med midazolam och 
distraktion av barnet. Enda gången som föräldrarnas närvaro hade effekt på barnets 
orosnivå var om föräldern själv var lugn och barnet oroligt (Scully 2012). Det hade 
kunnat antas att barn som är åtskilda från sina föräldrar vid sövning är mer oroliga, 
eftersom barn och föräldrar är en så självklar enhet. Dock fann en studie av Wright, 
Stewart och Finley (2010) att den enda gången då barnen var mer oroliga i en testgrupp 
som skildes från sina föräldrar jämfört med testgruppen som hade sina föräldrar med 
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sig, var vid själva separationsögonblicket. En systematisk litteraturstudie av Manyande, 
Cyna, Yip, Chooi och Middleton (2015) visade att föräldranärvaro under anestesi inte 
hade en lugnande effekt på barn. Med bakgrund av detta kanske det till och med skulle 
vara enklare för anestesisjuksköterskan att separera barnet från föräldrarna, särskilt om 
föräldrarna är oroliga. Detta skulle också bidra till att anestesisjuksköterskan inte 
behöver fokusera på att ta hand om föräldrarna och barnet samtidigt. Att inte vara nära 
en orolig förälder kanske till och med skulle kunna lindra lidandet hos barnet, eftersom 
det inte blir påverkat av förälderns oro och sin egen samtidigt. En anledning till att detta 
inte görs i Sverige är för att lagen om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter (SFS 2018:1197) förbjuder att mot barnets vilja skilja barnet från sin förälder 
om inte särskilda skäl föreligger, såsom övergrepp. Därför är det inte tillåtet i Sverige 
att skilja barnet och föräldrarna åt vid sövning, hur mycket föräldrarnas oro än påverkar 
barnet och hur mycket föräldrarna än försvårar sövningen. Anestesisjuksköterskan 
hamnar alltså i en situation där hen måste lägga resurser på att ta hand om föräldrarna, i 
vissa fall kanske mer än barnet, om föräldrarna är mycket oroliga. 
Anestesisjuksköterskorna i vår studie ansåg att barn och föräldrar inte kunde separeras 
men upplevde samtidigt att föräldrarna smittade barnet med sin oro och försvårade 
sövningen. Den forskning som författarna granskat visar på att föräldranärvaro inte har 
lugnande effekt på barnen. Det kanske till och med hade kunnat vara till fördel för 
barnens vård att bli sedda mer som en egen patient än som en enhet med sina föräldrar, 
då ökad oro orsakad av föräldrar hade kunnat undvikas och mer resurser hade kunnat 
läggas på bara barnet. Med anledning av detta kan det vara intressant att på sikt utforska 
om det finns fördelar med att separera barn och föräldrar inför sövning. Det är också 
intressant att ställa sig frågan om anestesisjuksköterskornas uppfattning om separation 
av barn och föräldrar beror på normer inom svensk sjukvård eller tolkning av svensk 
lag. Det skulle kunna vara så att anestesisjuksköterskor i större utsträckning hade 
separerat barn och föräldrar i de fall då föräldrarna upplevs försvåra sövningen, om 
detta var tillåtet. 

Den etiska utmaningen i att söva oroliga barn 

Den etiska utmaningen i att söva oroliga barn handlade om hur viktigt det var för 
anestesisjuksköterskorna att lyckas vända barnets oro till att få dem att känna sig trygga 
och lugna. Om det inte gick att lugna barnets oro kunde barnet behöva sövas mot sin 
vilja, om operationen var nödvändig för barnets välmående. När barnet inte vill sövas 
men behöver sövas, tillåts inte längre barnet samma rätt till medbestämmande som man 
normalt eftersträvar givet föräldrarnas juridiska vårdnadsansvar. Bestämmer gör då 
istället föräldrarna till barnet och anestesipersonalen, med hänsyn till hur allvarligt 
barnets tillstånd är. Som nämnt i bakgrunden skapar tvångssövning av ett barn en etisk 
konflikt mellan barnets autonomi och rätt till självbestämmande och viljan att göra det 
som är bäst för barnet. Detta gör att anestesisjuksköterskan hamnar i en situation där 
hen inte vill skada barnet eller ge barnet traumatiska upplevelser av tvång men samtidigt 
inte kan låta bli att söva barnet, då det kommer att leda till lidande för barnet. 
Anestesisjuksköterskorna i vår studie beskrev känslor av misslyckande och skuld när de 
tvingades att hålla fast barnet för att söva det. Det blir alltså inte bara ett lidande för 
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barnet vid tvångssövningar utan även ett lidande för anestesisjuksköterskan som 
tvingade. Anestesisjuksköterskorna kände medlidande med barnet och det fanns 
funderingar kring hur det skulle påverka barnet i framtiden att tvingas att genomgå en 
sövning mot sin vilja. Sundqvist och Anderzén Carlsson (2014) skriver att det är 
betydelsefullt för anestesisjuksköterskor att tillhandahålla en värdig vård och att 
behandla patienterna med respekt. De framhåller vikten av att bevara patientens 
integritet genom att själv föreställa sig patientens situation och tänka hur de själva 
skulle vilja bli behandlade. I de fall då patienten är ett barn som inte vill medverka till 
vård kan det troligtvis upplevas som svårt för anestesisjuksköterskorna att behandla 
barnet med samma respekt som hen hade gett en vuxen person, eftersom barn ofta inte 
anses kunna ta vuxna beslut om sin hälsa. Ulrich et al. (2010) undersökte hur ofta, hur 
många och vilka värdekonflikter som sjuksköterskor möter i sitt arbete. De kom fram 
till att den vanligaste typen av värdekonflikt handlade om att skydda en patients 
rättigheter på olika sätt. Sådana rättigheter kan till exempel vara rätten att välja bort 
undersökningar eller behandlingar. Det kan vara svårt för en anestesisjuksköterska att 
skydda ett barns rättigheter att slippa bli tvingad till en sövning eftersom sjuksköterskan 
då riskerar att barnet i längden får ett ökat lidande för att operationen inte genomfördes. 
I bakgrunden beskrevs vårdlidande som när vården oavsiktligt orsakar lidande hos 
patienten. Att tvinga ett barn att sövas skulle kunna beskrivas som att medvetet tillfoga 
barnet ett vårdlidande, för att undvika att barnet får mer lidande längre fram, exempelvis 
i form av felläkningar eller förvärrad sjukdom. Anestesisjuksköterskan måste då besluta 
om vilket lidande som är minst svårt för barnet. 

Att hålla fast barnen för att söva dem framhölls i resultatet som någonting som gjordes 
med barnets bästa i fokus och ansågs i slutändan leda till någonting som var bra för 
barnet. I en litteraturstudie av Bray, Snodin och Carter (2015) beskrev sjuksköterskor att 
barn hölls fast för att skydda dem från att skada sig själva när barnet kämpar emot när 
till exempel ett blodprov skulle tas och att hindra dem från att dra ut perifera venkatetrar 
och sonder. Att hålla fast barnet sågs som en försvarbar mängd våld för att kunna uppnå 
en behandling som var bra för barnet i längden. Artiklarna som inkluderades i studien 
innehöll endast en begränsad reflektion kring hur fasthållning kunde hota barnets 
psykologiska välmående. Beslutet om att hålla fast barnet influerades av barnets ålder, 
kognitiva förmåga, hälsotillstånd och förmåga att göra sin röst hörd. Att hålla fast yngre 
barn beskrevs som moraliskt lättare än att hålla fast äldre barn. Barnets oro och protester 
rapporterades generellt som mindre viktigt än vårdbehovet (Bray, Snodin & Carter 
2015). I vårt resultat framhöll anestesisjuksköterskorna att föräldrarna behövde ha gett 
sitt samtycke till att barnet skulle tvingas till en sövning. Föräldrarnas samtycke och 
barnets hälsotillstånd var de avgörande faktorerna för att kunna genomföra en 
tvångssövning. Detta indikerar också att barnets oro och protester väger förhållandevis 
lätt när ett beslut om sövning ska tas. Anestesisjuksköterskorna i vår studie funderade, 
till skillnad från Bray, Snodin och Carters (2015) studie, över hur barnet skulle påverkas 
av tvånget i framtiden. Dock försvarades fortfarande våldet som krävdes för att 
genomföra en nödvändig sövning, eftersom det var för barnets bästa. Skillnaden i 
reflektion kring huruvida tvång hotar barns psykologiska välmående och vikten av detta 
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skulle kunna bero på kulturella skillnader. Sverige har en kultur av att värna mycket om 
barns rättigheter och det har till exempel varit olagligt att slå barn sedan 1970-talet, till 
skillnad från flera andra delar av världen. Dock verkar tvångssövningar befinna sig i ett 
slags gränsland även här i Sverige, där det är accepterat att se förbi barnens rättigheter 
att slippa våld om det är bra för deras hälsa. Det verkar alltså vara så att man i svensk 
sjukvård anser att tvångssövning är någonting som kan skada barnet och bör undvikas. 
Dock görs det fortfarande ibland trots att situationen kanske hade kunnat kringgås med 
mer förberedelse av barnet eller mer tid. Att söva barn med tvång som befinner sig i ett 
livshotande tillstånd verkar vara en självklarhet för anestesisjuksköterskorna. Dock 
kunde mindre nödvändiga tvångssövningar också initieras för att barnet skulle slippa att 
komma tillbaka för samma procedur och ibland för att narkosläkaren hade tagit ett 
beslut om att sövningen skulle ske och anestesisjuksköterskan inte kände att hen kunde 
protestera. Runeson, Proczkowska-Björklund och Idvall (2010) fann att 
anestesisjuksköterskor ibland känner en outtalad press från narkosläkaren att genomföra 
en sövning för att inte starta en öppen konflikt med denne. Anestesisjuksköterskan 
upplevde då en värdekonflikt mellan barnets rätt att få göra sin röst hörd och sin egen 
ovilja att utmana narkosläkarens medicinska beslut. Att avbryta sövningen behövde 
heller inte leda till en lyckad sövning nästa gång, utan den hade kunnat bli precis lika 
svår för barnet (Runeson, Proczkowska-Björklund & Idvall 2010). Att 
anestesisjuksköterskorna i vårt resultat och de i studien av Runeson, Proczkowska-
Björklund och Idvall (2010) hade svårt att protestera mot narkosläkaren skulle kunna 
bero på att det är narkosläkaren som har det yttersta medicinska ansvaret för barnet. Om 
då anestesisjuksköterskan protesterar skulle det kunna kännas som att hen tar över 
ansvaret för situationen från narkosläkaren. Då kan också anestesisjuksköterskan känna 
sig ansvarig för om sövningen inte lyckas bättre nästa gång eller om barnet skulle 
försämras för att sövningen inte genomfördes. Detta skapar en situation där det är svårt 
att protestera om man inte känner sig mycket säker på sin sak. 

I studien av Lombart, De Stefano, Dupont, Nadji och Galinski (2020) noterades att 
vårdpersonal som pratade om situationer där de behövde använda fysiskt tvång för att 
genomföra medicinska procedurer på barn ändrade sitt sätt att prata. De gick från att ha 
en omtänksam ton till att bli mer tekniska och objektiva när de redogjorde för 
situationen. Att fysiskt tvinga barnet sågs som en mödosam men nödvändig del av 
arbetet och att kunna utföra de medicinska procedurerna prioriterades högre än barnets 
protester och motvilja. Vårdpersonalen fick en tillfällig förlust av respekt för barnet och 
tycktes förlita sig på en slags dehumanisering av barnet för att kunna genomföra de 
tvångshandlingar som krävdes (Lombart, De Stefano, Dupont, Nadji & Galinski, 2020). 
I bakgrunden beskrivs att anestesisjuksköterskor som inte kan hantera sitt medlidande 
kan bli känslomässigt avståndstagande. Denna brist på att kunna hantera sitt medlidande 
skulle kunna förklara varför vissa sjuksköterskor dehumaniserar barn för att kunna 
tvinga dem att genomgå medicinska procedurer. I vårt resultat framkom det att 
anestesisjuksköterskorna upplevde att tvångshandlingarna som krävdes för att 
genomföra en sövning som ansågs nödvändig var försvarbara. Författarna uppfattade 
dock inte att anestesisjuksköterskorna blev tekniska och objektiva när de pratade om 
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situationer där tvång hade behövts. Tvärtom framhöll de allra flesta hur svårt och 
jobbigt de tyckte att det var att tvinga barnen att bli sövda. Detta talar för att 
anestesisjuksköterskorna i vårt resultat förmodligen inte är känslomässigt avtrubbade, 
men ingenting talar för att de inte kan bli det. Det är intressant att ställa sig frågan om 
anestesisjuksköterskorna i vårt resultat har lärt sig att hantera sitt medlidande och därför 
är känslomässigt närvarande även om de måste tvinga barnen. Det skulle också kunna 
vara så att de är på väg att bli mer känslomässigt avståndstagande, på grund av att de 
hamnar i tvångssituationer med barn som måste sövas. Det är också relevant att fråga 
sig om anestesisjuksköterskorna får de stöd som de behöver för att lära sig att hantera 
sitt medlidande gentemot barnen eller om den känslomässiga närvaron hos 
anestesisjuksköterskorna påverkas av hur normerna på arbetsplatsen ser på barn och 
tvång. Det är åtminstone uppenbart för författarna att anestesisjuksköterskorna i 
resultatet har stor respekt för barnets autonomi och rätt till självbestämmande. Dock 
verkar det oundvikligt att undvika en etisk konflikt när barnet inte vill medverka. 

Hållbar utveckling 

Agenda 2030 vill uppnå en mer hållbar utveckling globalt och en stor del i detta är att 
balansera hur mycket resurser som används (Socialstyrelsen, 2018). Detta gäller inte 
bara engångsmateriel som används mycket på operation, utan också exempelvis 
läkemedel. Enligt Anåker och Elf (2014) har en legitimerad sjuksköterska i vården en 
skyldighet att engagera sig i hållbar utveckling och att arbetet ska utföras på ett sätt så 
att miljön skyddas och bevaras. I vårt resultat framkommer att teamarbete upplevdes 
viktigt för anestesisjuksköterskan i arbetet med oroliga barn. Författarna tror att ett 
effektivare teamarbete också kan bidra till att spara på miljön och därigenom vara 
gynnsam för sjukvårdens ansvar att bidra till hållbar utveckling. Bättre teamarbete och 
tydligare kommunikation skulle förutom att bidra till bättre förutsättningar för en lyckad 
sövning, exempelvis kunna minska läkemedelsanvändningen genom att det inte dras 
upp för mycket läkemedel. Detta skulle i sin tur leda till att mindre läkemedel kasseras. 
Sjukvården skulle också kunna bidra till den hållbara utvecklingen och att spara på 
jordens resurser genom att exempelvis inte köpa in läkemedel från bolag som vid 
framställningen av läkemedel inte kan se till att det inte läcker ut i naturen. I en studie 
från 2007 som gjordes vid ett vattenreningsverk som tar emot avloppsvatten från flera 
stora läkemedelsproducenter i Indien hittades mycket höga halter av läkemedel i vattnet. 
På en dag släpptes bland annat en mängd antibiotika kallad Ciprofloxacin ut som 
motsvarar hela Sveriges konsumtion under fem dagar (Larsson, de Pedro & Paxeus, 
2007). Författarna tror att om de som köper in läkemedel ställer högre krav kan detta 
förhoppningsvis leda till en mer ansvarsfull framställning av läkemedel. Detta stöds 
också av Larsson och Fick (2009) som menar att produktionssättet kan påverkas av att 
konsumenter och förskrivare ställer krav på en mer hållbar framställning. Det skulle 
också bidra till en bättre miljö för de barn och vuxna som bor i områden där läkemedel 
hamnar i naturen. I Barnkonventionen (SFS 2018:1197) står det att barn har rätt till 
bästa möjliga hälsa och därför är det av största vikt att sjukhusen tar ansvar för att 
hållbara beslut tas. Detta för att barnens framtid inte ska äventyras och miljön där 
barnen ska leva inte förstörs. 
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En god förmåga att arbeta i team och att kommunicera är också en fördel för en hållbar 
samhällsutveckling, som är ett av delmålen i Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2017). 
För att samhällen ska kunna byggas krävs det att människor med olika bakgrund och 
utbildning kan arbeta ihop mot samma mål. Det krävs att alla hjälps åt och drar åt 
samma håll i gruppen, att alla kommer till tals och att alla känner sig delaktiga. 
Sjukvården är en mycket viktig del av samhället i stort och ett välfungerande sjukhus 
kan bidra till ett välmående och välfungerande samhälle. Genom att ha ett gott 
teamarbete inne på sjukhuset och att ha ett gott teamarbete med andra 
samhällsfunktioner utanför sjukhuset kan sjukvården bidra till en mer hållbar värld. 

SLUTSATSER 

Familjen och barnet behöver ses som en enhet och kan inte separeras. Det är därför lika 
viktigt att kunna se och möta föräldrarna på ett individuellt plan som att möta barnet, 
och anpassa information och förberedelser efter vad de behöver och vart de befinner sig 
i nivåer av exempelvis oro och stress. Mötet och etableringen av kontakt med barnet 
behöver anpassas efter barnets kognitiva förmåga, ålder, intressen, rädslor och tidigare 
erfarenheter där vissa rutiner kan behöva tänjas på för att skapa en tryggare situation för 
barnet. Anestesisjuksköterskan blir illa berörd av att söva barn mot dess vilja men det 
rättfärdigas av att det lidande barnet får utstå i stunden är mindre än det lidande som 
barnet får utstå i längden. Det är viktigt att anestesisjuksköterskor får stöd i att hantera 
sitt medlidande för barnen så att inte den känslomässiga närvaron trubbas av. De är 
rädda för att traumatisera barn när de tvångssöver dem men ändå genomför de 
tvångssövningar. Anestesisjuksköterskorna har generellt en förståelse för fördelarna 
med olika ingrepp, dock känner de sig osäkra på hur stor skada som orsakas hos barnet i 
en tvångssituation. Detta leder till att anestesisjuksköterskan riskerar att både överskatta 
och underskatta hur mycket trauma som hen orsakar barnet, vilket kan leda till lidande 
både för barnet och för anestesisjuksköterskan.   

Kliniska implikationer 
Denna studie kan användas av verksamhetschefer på avdelningar som arbetar med 
sövning av barn, för att lyfta frågor om anestesisjuksköterskors upplevelser och för att 
skapa rum där anestesisjuksköterskor kan få prata om sina upplevelser. Studien skulle 
också kunna användas för att öka förståelsen för familjens roll vid sövning av oroliga 
barn och för att utveckla metoder för att förbereda hela familjen inför barnets sövning. 

Förslag till fortsatt forskning 
• Hur barn och föräldrar upplever tvångssövningar. 
• Hur barn som genomgått en tvångssövning påverkas i sitt psykologiska välmående 

och vilka effekter detta får i barnets liv. 
• Hur teamarbete skulle kunna optimeras i en situation där personal inte är förberedda 

på att de ska ingå i ett team tillsammans. 
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• Hur den upplevda et iska påfrestningen skulle kunna minskas hos 
anestesisjuksköterskor som söver oroliga barn.  

!  28



REFERENSER 

Anåker, A. & Elf, M. (2014). Sustainability in nursing: a concept analysis. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 28(2), ss. 381-389.  

Arman, M. (2012). Lidande. I Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) 
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 185-197. 

Bray, L., Snodin, J & Carter, B. (2015). Holding and restraining children for clinical 
procedures within an acute care setting: an ethical consideration of the evidence.   
Nursing Inquiry, 22(2), ss. 157–167. doi: 10.1111/nin.12074 

Broberg, M. (2009). Kommunikation med barn och föräldrar. I Hallström, I. & 
Lindberg, T. (red.) Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber, ss. 93-96. 

Coyne, I. (2006). Children’s experiences of hospitalization. Journal of Child Health 
Care, 10(4), ss. 326–336. doi: 10.1177/1367493506067884  

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa & vårdande. Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. 2.uppl., Lund: 
Studentlitteratur. 

Edwinson Månsson, M. (2009). Förberedelser av barn och föräldrar inför undersökning 
eller åtgärd. I Hallström, I. & Lindberg, T. (red.) Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: 
Liber, ss. 107-110. 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of 
Advanced Nursing, 62(1), ss. 107-115. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 

Eriksson, K. (2018). Den lidande människan. I Eriksson, K. (red.) Vårdvetenskap: 
Vetenskapen om vårdandet, om det tidlösa i tiden. Stockholm: Liber, ss. 315-414. 

Fanghol, R. & Valla, A. (2013). Barn. I Hovind, I. L. (red.) Anestesiologisk omvårdnad. 
2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 361-381. 

Fincher, W., Shaw, J. & Ramelet, A-S. (2011). The effectiveness of a standardised 
preoperative preparation in reducing child and parent anxiety: a single-blind randomised 
controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 21(7-8), ss. 946–955. doi: 10.1111/j.
1365-2702.2011.03973.x 

Frisch, A. M., Johnson, A., Timmons, S. & Weatherford, C. (2010). Nurse practitioner 
role in preparing families for pediatric outpatient surgery. Pediatric Nursing, 36(1), ss. 
41-47. 

!  29



Gran Bruun, A-M. (2013). Anestesisjuksköterskans kompetens. I Hovind, I. L. (red.) 
Anestesiologisk omvårdnad. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 17-31.  

Helsingforsdeklarationen (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: 
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-
medical-research-involving-human-subjects/ 

Högskolan i Borås (2019). Riktlinjer för examensarbete på magisternivå i 
huvudområdet vårdvetenskap. Borås: Högskolan i Borås. 
https://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/
H19_Riktlinjer%20-%20MAGISTER_exarbete_V%c3%a5rdvet.pdf 

Kain, Z., Mayes L., Caldwell-Andrews, A., Karas, D. & McClain B. (2006). 
Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children 
undergoing surgery. Pediatrics, 118(2), 651–658. doi:10.1542/peds.2005-2920 

Kallio, H., Pietilä, A., Johnson, M. & Kangasniemi, M. (2016). Systematic 
methodological review: developing a framework for a qualitative semi-structured 
interview guide. Journal of Advanced Nursing, 72(12), ss. 2954–2965. doi: 10.1111/jan.
13031.  

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, ss. 69-92. 

Korstjens, I. & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 
4: Trustworthiness and publishing. European Journal of General Practice, 24(1), ss. 
120-124. doi: 10.1080/13814788.2017.1375092 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Larsson, D. G. J. & Fick, J. (2009). Transparency throughout the production chain—a 
way to reduce pollution from the manufacturing of pharmaceuticals? Regulatory 
Toxicology and Pharmacology, 53(3), ss. 161-163. doi: 10.1016/j.yrtph.2009.01.008 

Larsson, D. G. J., de Pedro, C. & Paxeus, N. (2007). Effluent from drug manufactures 
contains extremely high levels of pharmaceuticals. Journal of Hazardous Materials, 
148(3), ss. 751-755. doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.07.008 

Lindwall, L. & von Post, I. (2008). Perioperativ vård- att förena teori och praxis. 2. 
uppl., Lund: Studentlitteratur.  

!  30

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H19_Riktlinjer%20-%20MAGISTER_exarbete_V%c3%a5rdvet.pdf
https://www.hb.se/Global/Akademi%202/Student/Riktlinjer%20och%20mallar/H19_Riktlinjer%20-%20MAGISTER_exarbete_V%c3%a5rdvet.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02732300
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02732300
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043894


Lombart, B., De Stefano, C., Dupont, D., Nadji, L. & Galinski, M. (2020). Caregivers 
blinded by the care: A qualitative study of physical restraint in pediatric care. Nursing 
Ethics, 27(1), ss. 230–246. doi: 10.1177/0969733019833128 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Höglund 
Nielsen, B. & Granskär, M. (red.) Tillämpa kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 219-234. 

Manyande, A., Cyna, A-M., Yip, P., Chooi, C., Middleton, P. (2015). Non- 
pharmacological interventions for assisting the induction of anaesthesia in children. 
Cochrane Database of Systematic Reviews, 7. Art. No.: CD006447. doi: 
10.1002/14651858.CD006447.pub3 

Martin, S. R., MacLaren Chorney, J., Tan, E. T., Fortier, M. A., Blount R. L., Wald, S. 
H., Shapiro, N. L., Strom, S. L., Patel, S. & Kain, Z. N. (2011). Changing healthcare 
providers’ behavior during pediatric inductions with an empirically based intervention. 
Anesthesiology, 115(1), ss. 18-27. doi: 10.1097/ALN.0b013e3182207bf5 

Odom-Forren, J. & Brady, J. M. (2018). Postanesthesia Recovery. I Nagelhout, J. J. & 
Elisha, S. (red.) Nurse Anesthesia. 6th. ed., Missouri: Saunders, ss. 1147-1166. 

Regeringskansliet (2017). Hållbara städer och samhällen. 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
hallbara-stader-och-samhallen/ [2020-03-04] 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2019). 
Kompetensbeskrivning- legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot anestesisjukvård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  
h t t p s : / / a n i v a . s e / k o m p e t e n s b e s k r i v n i n g - a n e s t e s i s j u k s k o t e r s k a - 2 0 1 9 /
kompetensbeskrivning-anestesi-2019-slutlig/ 

Rosengarten, L. (2019). ‘Teamwork in nursing: essential elements for practice’, Nursing 
Management - UK, 26(4), ss. 36–43. doi: 10.7748/nm.2019.e1850. 

Passos dos Santos, R., Tatsch Neves, E., & Carnevale, F. (2019). The moral experiences 
of pediatric nurses in Brazil: Engagement and relationships. Nursing Ethics, 26(5), ss. 
1566–1578. doi: 10.1177/0969733017753744 

Pfeil, M. (2011) Parents’ experience of giving consent for their child to undergo surgery. 
Journal of Child Health Care, 15(4), ss. 380–388. doi: 10.1177/1367493511410756 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 
for nursing practice. 9th. ed., Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 
& Wilkins. 

!  31

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbara-stader-och-samhallen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/hallbara-stader-och-samhallen/
https://aniva.se/kompetensbeskrivning-anestesisjukskoterska-2019/kompetensbeskrivning-anestesi-2019-slutlig/
https://aniva.se/kompetensbeskrivning-anestesisjukskoterska-2019/kompetensbeskrivning-anestesi-2019-slutlig/


Runeson, I., Proczkowska-Björklund, M. & Idvall, E. (2010). Ethical dilemmas before 
and during anaesthetic induction of young children, as described by nurse anaesthetists. 
Journal of Child Health Care, 14(4), ss. 345–354. doi: 10.1177/1367493510379610 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 
Studentlitteratur. 

Scully, S. M. (2012). Parental presence during pediatric anesthesia induction. AORN 
Journal, 96(1), ss. 26-33. doi: 10.1016/j.aorn.2011.07.020 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet.  

SFS 2018:1197. Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 
Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 

SFS 2010:569. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Socialstyrelsen (2019a). Statistikområden, operationer i slutenvård [internet]. 
Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad 2020-01-28]. Tillgänglig från:  
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ope/resultat.aspx 
Urval: Samtliga operationer, riket, ålder 0-19 år, båda könen, mått: antal patienter, år: 
2018. 

Socialstyrelsen (2019b). Statistikområden, operationer i specialiserad öppen vård 
(dagkirurgi) [internet]. Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad 2020-01-28]. Tillgänglig 
från:  
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dagk/val.aspx  
Urval: Samtliga operationer, riket, ålder 0-19 år, båda könen, mått: antal patienter, år: 
2018. 

Socialstyrelsen (2018). Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård. 
Stockholm: Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-2-4.pdf 

Sundqvist, A-S. & Anderzén Carlsson, A. (2014). Holding the patient's life in my hands: 
Swedish registered nurse anaesthetists’ perspective of advocacy. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 28(2), ss. 281-288. doi: 10.1111/scs.12057 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 
Svensk sjuksköterskeförening.  

!  32

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ope/resultat.aspx
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dagk/val.aspx


https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
s v e n s k - s j u k s k o t e r s k e f o r e n i n g / e t i k - p u b l i k a t i o n e r /
sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Sørlie, V., Jansson, L. & Norberg, A. (2003). The meaning of being in ethically difficult 
care situations in paediatric care as narrated by female Registered Nurses. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 17(3), ss. 285–292. doi: 10.1046/j.1471-6712.2003.00229.x 

The Belmont report (1978). Ethical Principles and Guidelines for the Protection of 
Human Subjects of Research. United States: Office for Human Research Protections 
(OHRP) 
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-
report/index.html 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Ulrich, C. M., Taylor, C., Soeken, K., O'Donnell, P., Farrar, A., Danis, M. & Grady, C. 
(2010). Everyday ethics: Ethical issues and stress in nursing practice. Journal of 
Advanced Nursing, 66(11), ss. 1-15. doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05425.x. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-
forskningssed_VR_2017.pdf. 

Wollin, S. R., Plummer, J. L., Owen , H., Hawkins, R. M. F., Materazzo, F. & Morrison, 
V. (2004). Anxiety in children having elective surgery. Journal of Pediatric Nursing, 
19(2), ss. 128-132. doi:10.1016/S0882-5963(03)00146-5 

Wright, K., Stewart, S., Finley, A. & Buffert-Jerrot, S. (2007). Prevention and 
intervention strategies to alleviate preoperative anxiety in children- A critical review. 
Behavior Modification, 31(1), ss. 52-79. doi:10.1177/0145445506295055  

Wright, K., Stewart, S., & Finley, A. (2010). When are parents helpful? A randomized 
clinical trial if the efficacy of parental presence for pediatric anesthesia. Canadian 
Journal of Anesthesia, 57(8), ss. 751-758. doi: 10.1007/s12630-010-9333-1

!  33

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://doi-org.lib.costello.pub.hb.se/10.1177/0145445506295055


          Bilaga I 

 

Godkännande av datainsamling till examensarbete 

Till dig som verksamhetschef, 

Vi är 2 sjuksköterskor som studerar på anestesisjuksköterskeprogrammet vid Akademin 
för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka 
anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva oroliga barn. Vi önskar genomföra 6-8 
intervjuer av anestesisjuksköterskor under veckorna 5-8. 

Insamlingen av data till studien kommer att ske genom intervjuer som spelas in på band 
och sedan transkriberas ordagrant. Resultatet baseras på en sammanställning av den 
inhämtade informationen som har bearbetats och analyserats av författarna. Det 
publicerade resultatet kommer att vara avidentifierat och kommer inte gå att koppla till 
person eller sjukhus och efter avslutad studie kommer materialet som är inhämtat från 
informanterna att förstöras. Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av artikel 
6.1 (a) i dataskyddsförordningen. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Alla 
deltagare har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 
22, som bland annat innebär att deltagaren har rätt att ta del av de uppgifter om sig själv 
som behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Deltagaren har också rätt 
att få behandlingen av uppgifter om sig själv begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter är du välkommen att i första 
hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också välkommen 
att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med 
synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Vi handleds i examensarbetet av: 
Annika Billhult Karlsson, 
Universitetslektor Högskolan i Borås 
Epost: annika.bullhult_karlsson@hb.se 

Vi är tacksamma om ni vill ställa upp och hjälpa oss med vår uppsats! 

Med vänliga hälsningar, 

Student/Leg. Sjuksköterska    Student/Leg. Sjuksköterska 
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Astrid Bolmvall     Cecilia Mossberg 
Epost: s193232@student.hb.se    Epost: s196146@student.hb.se 
Tlf: 07x-xxxxxxx      Tlf: 07x-xxxxxxx 

Fylls i av verksamhetschefen 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen. 

Jag samtycker till att delta i examensarbetet ”Att beskriva anestesisjuksköterskors 
upplevelser av att söva oroliga barn” och att uppgifter på verksamheten samlas in och 
behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum

!  35



Bilaga II

 

Förfrågan om deltagande i examensarbete inom anestesisjukvård 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete om Anestesisjuksköterskors 
upplevelser av att söva oroliga barn. Vi är 2 sjuksköterskor som studerar på 
anestesisjuksköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 
Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 
avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Eftersom barn är en ganska vanlig patientkategori på operationsavdelningarna runt om i 
landet och ofta kan vara oroliga inför en operation, så kan en anestesisjuksköterska 
ställas inför utmaningar vid sövning. 

Vi söker dig som har varit med om att söva oroliga barn och har tid att träffa oss för en 
intervju om dina upplevelser kring detta! 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Insamlingen av data till studien kommer att ske genom intervjuer som spelas in och 
sedan transkriberas ordagrant. Resultatet baseras på en sammanställning av den 
inhämtade informationen som har bearbetats och analyserats av författarna. 
Vi önskar att du kan vara med på en personlig intervju med en av författarna, där du 
som deltagare får bestämma tid och plats. Vi önskar genomföra intervjuerna mellan 
vecka 5-8 och en intervju beräknas ta mellan 30-60 minuter, men anpassas såklart efter 
den tid du har att avvara. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 
samtycke. 
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Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 
nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning. 

Det datamaterial som samlats in via intervjuer kommer att förstöras när examensarbetet 
är examinerat och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare 
har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22, som 
bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i 
studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av 
uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i 
dessa fall. 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 

Cecilia Mossberg      Astrid Bolmvall 
Epost: s196146@student.hb.se    Epost: s193232@student.hb.se 
Tlf: 07x-xxxxxxx     Tlf: 07x-xxxxxxx 

Kurs: Examensarbete på avancerad nivå, 15hp 
Handledare: Annika Billhult Karlsson, Universitetslektor Högskolan i Borås 
Epost: annika.billhult_karlsson@hb.se 

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen. 
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Jag samtycker till att delta i examensarbetet ”Att beskriva anestesisjuksköterskors 
upplevelser av att söva oroliga barn” och att uppgifter om mig samlas in och behandlas 
på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum
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Bilaga III
Intervjuguide
Bakgrundsinformation:
• Namn:____________
• Kön:_____________
• Ålder:____________
• Antal år som verksam anestesisjuksköterska:____________
• Arbetsplats:____________

Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva oroliga barn.

Inledande fråga:
Kan du berätta om dina upplevelser om att söva oroliga barn?
(Period från förberedelse till barnet sover- vill veta upplevelser/känslor och ej görandet)

Frågeområden:
• Hur upplever du förberedelserna inför operation när du har ett oroligt barn framför 

dig?
• Hur upplever du induktionen av ett oroligt barn?

Om fortsatt svårighet med att få informant att svara, en avslutande fråga:
• Kan du berätta om en specifik situation då du upplevde att söva ett oroligt barn?

• Hur kändes det?
• Vem var där?
• Vad upplevde du var bra i mötet med ett oroligt barn?
• Vad upplevde du var mindre bra i mötet med ett oroligt barn?

Uppföljande frågor
• Vad intressant, kan du berätta mer?
• Hur kändes/upplevdes det?
• Vad tänkte du?
• Hur menar du?
• Kan du förtydliga hur du menar?
• Vad betyder det för dig?
• Hur tänker du kring det?
• Du nämnde att… kan du berätta mer om den känslan/upplevelsen du fick?
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