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Sammanfattning    
 
Att genomgå anestesi och operation kan vara en oförutsägbar och smärtsam upplevelse 
för barn. Det är vanligt att barn upplever oro preoperativt vilket kan leda till negativa 
följder för barnet såsom ökad postoperativ smärta och psykologiska besvär. Det innebär 
en utmaning för anestesisjuksköterskan som ska utföra anestesin och samtidigt kunna 
inge barnet lugn och trygghet. Tidigare forskning visar på positiva effekter av olika 
preoperativa förberedelser, samt kontinuitet genom den perioperativa dialogen. 
Anestesisjuksköterskors erfarenheter och strategier i mötet med barnet har dock inte 
studerats i någon större utsträckning, trots att det finns en bred erfarenhet hos 
verksamma anestesisjuksköterskor som möter barn dagligen i sitt yrke. Syftet med 
studien var att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter och strategier för att lindra 
oro hos barn som ska genomgå anestesi. För att svara på syftet genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med fyra anestesisjuksköterskor på ett sjukhus i västra 
Sverige. Intervjuernas innehåll analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. I resultatet 
framkom två huvudkategorier. Den första huvudkategorin handlade om att ”Optimera 
och anpassa mötet med barnet” och innefattade kategorierna ”Bygga upp en kontakt 
med barnet”, ”Situationsanpassa” samt ”Respektera barnets autonomi”. Den andra 
huvudkategorin handlade om att ”Optimera omgivningen” och innefattade 
kategorierna ”Samspelet med föräldrarna” samt ”Yrkesrollen”. Kategoriernas innehåll 
presenterades i tillhörande subkategorier. Att läsa av, vara följsam och anpassa 
strategier efter barnets behov var något som genomsyrade resultatet, vilket är i linje med 
den tidigare forskning som finns. Studiens resultat kan trots ett litet urval ge en ökad 
förståelse för hur man kan lindra oro hos barn som ska genomgå anestesi. 
 
 
Nyckelord: anestesi, barn, oro, omvårdnad, anestesisjuksköterska, perioperativ vård, 
den perioperativa dialogen 
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INLEDNING 

I barnkonventionens tredje artikel anges att barnets bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla beslut som rör barn. I den tolfte artikeln anges att varje barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla frågor som rör barnet, samt att barnets åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad (UNICEF 2009, ss. 14-18). 
Anestesisjuksköterskans yrke innebär att ge anestesi till barn som behöver opereras eller 
undersökas, kanske ibland mot sin vilja. Barnet kan uppleva oro och rädsla i den 
främmande situationen som det innebär. Att använda fysiskt tvång ska undvikas och bör 
ses som en sista lösning i nödsituationer eller för att undvika att barnet skadas (Royal 
College of Nursing 2010, ss. 1-5). Verksamma anestesisjuksköterskor som är vana att 
söva barn har en bred kunskap och erfarenhet av problemet, och har utvecklat strategier 
för att lösa situationen på bästa möjliga sätt. Deras erfarenheter är dock inte studerade i 
större utsträckning inom omvårdnadsforskningen, varför denna studie kan ge värdefull 
kunskap genom att analysera och beskriva hur de gör för att lindra barnets oro i det 
perioperativa mötet med barnet. 
 
 
BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans kompetensområde 
Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor innefattar anestesi-
sjuksköterskans ansvarsområde övervakning och utförande av generell anestesi och 
sedering till patienter som ska genomgå planerade och akuta ingrepp, undersökningar 
och behandlingar (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening 2012, s. 6-7). Barn som ska genomgå anestesi utgör en utmaning 
för anestesisjuksköterskan och ställer särskilda krav på kompetensen (Fanghol & Valla 
2013, s. 361). Den anestesiologiska omvårdnaden ska utgå från den enskilde patientens 
resurser och behov, och anestesisjuksköterskan ska inge patienten lugn, trygghet och 
förvissning om att han eller hon får professionell omvårdnad. Anestesisjuksköterskan 
ska kunna planera omvårdnaden med pedagogiska och stöttande resurser för patienter 
med ökat omvårdnadsbehov, vilket kan ske till exempel genom den perioperativa 
dialogen (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 
2012, ss. 6-7).  
 
 

Den perioperativa dialogen 
Den perioperativa dialogen beskrivs av Lindwall och von Post (2008) och innebär en 
anestesi- eller operationssjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa dialog med sin 
patient.  Patientens berättelse och tankar som den delar med anestesisjuksköterskan 
analyseras för att ge en beskrivning av patientens totala situation i den preoperativa 
dialogen, i samband med detta sker en planering av vilka mål och vårdhandlingar som 
ska genomföras. Anestesisjuksköterskan genomför sedan de planerade 
vårdhandlingarna inom den intraoperativa dialogen, och en utvärdering sker sedan av 
vården inom den postoperativa dialogen (Lindwall och von Post 2008, s. 139).  Den 
perioperativa dialogen med barn kan minska stress hos barnet genom kontinuitet och 
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samspel mellan barn och anestesisjuksköterska (Wennström, Hallberg & Berg 2008, ss. 
96-105). En studie av Wennström, Törnhage, Nasic, Hedelin och Bergh (2011) visar att 
den perioperativa dialogen minskar postoperativ stress hos barn i åldern 5-11 år, då barn 
som får träffa samma sjuksköterska genom hela den perioperativa processen uppvisar 
lägre nivåer av kortisol jämfört med barn som får standardiserad perioperativ vård 
(Wennström et al. 2011, ss. 1058-1061). Den perioperativa dialogen hjälper barn att 
hantera rädslan för anestesi, genom att kontinuiteten skapar ett förtroende hos barnet. 
Barnets känsla av förtroende hänger samman med att få tid på sig, bli tagen på allvar, 
delta i beslut, kunna hjälpa till, veta att det ska gå bra samt att känna glädje över att 
komma tillbaka till sjukhuset (Lindberg & von Post 2006, ss. 143-151). 
 
 

Oro hos barn 
I Sverige opereras cirka 150 000 barn varje år. Majoriteten av dessa ingrepp sker 
dagkirurgiskt (Wennström 2011, s. 13). Det är vanligt att barn som ska opereras 
upplever höga nivåer av oro och stress i den preoperativa perioden (Li & Lam 2003, s. 
882). Oro definieras som brist på ro; tillstånd som utmärks av störningar i den normala 
tillvaron (Svenska Akademien 2016). Inom den vetenskapliga litteraturen används ofta 
ordet ”anxiety”, vilket översatt till svenska betyder ångest, och definieras som en 
ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror (Karolinska institutet 2016). Att 
opereras kan av barnet upplevas som att tvingas in i en oförutsägbar och smärtsam 
situation där barnet förlorar kontrollen (Wennström, Hallberg & Berg 2008, ss. 96-106). 
Förutom att oroliga barn utgör en utmaning för anestesisjuksköterskor då det innebär att 
barnen samarbetar i lägre grad (Li & Lam 2003, s. 882), så får det negativa 
konsekvenser för barnen då preoperativ oro leder till ökad postoperativ smärta och 
negativa beteendemässiga förändringar efter operationen (Fortier, Del Rosario, Martin 
& Kain 2010, s. 320). Det kan leda till regression, mardrömmar, sängvätning, delirium 
och rädsla för sjukvårdspersonal i framtiden (Perry, Hooper & Maisongale 2012, s. 74).  
 
 
Olika metoder för att minska oro hos barn som ska genomgå anestesi såsom 
clowninteraktion (Fernandes & Arriaga 2010, ss. 405-413), distraktion med tv-spel 
(Patel et al. 2006, ss. 1019-1027) samt olika former av preoperativ information 
(Fernandes, Arriaga & Esteves 2014, ss. 1058-1076) har studerats och har positiva 
effekter. En studie av Li, Lopez och Lee (2007) visar att barn i åldern 7-12 år som fick 
komma till sjukhuset en vecka innan operationen tillsammans med en förälder, visades 
runt på operationsavdelningen och fick leka med en docka som fick anestesiinduktion, 
upplever lägre nivåer av oro och färre negativa känsloyttringar än kontrollgruppen som 
fick rutinmässig förberedelse (Li, Lopez & Lee 2007, s. 38). Barn som får 
åldersanpassad preoperativ förberedelse inför operation upplever mindre oro, får bättre 
perioperativa erfarenheter, upplever mindre psykologiska problem postoperativt och är 
mer samarbetsvilliga jämfört med barn som får rutinmässiga förberedelser (Perry, 
Hooper & Maisongale 2012, ss. 73-74). Barn kan delas in i följande åldersgrupper; 
nyfödda (0-1 månad), spädbarn (2-12 månader), små barn (1-3 år), större barn (3-12 år) 
samt ungdomar (> 12 år) (Fanghol & Valla 2013, s. 361).  
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Få studier har fokuserat på anestesisjuksköterskors erfarenheter av att hantera oro hos 
barn. Gimbler, Ericsson, Proczkowska-Björklund och Fridlund (2012) studerade 
svenska anestesisjuksköterskors erfarenheter och fann att de använder olika strategier 
för att minska preoperativ oro hos barn som skulle sövas, dessa innebär att visa 
känslighet för barnet, anpassa sig efter olika situationer samt att vara flexibel i att ändra 
strategier för att möta barnets behov. Studien visar även att det är viktigt att göra barnet 
och föräldrarna aktiva deltagare i den preoperativa processen (Gimbler et al. 2012, ss. 
28-34). Det finns en positiv korrelation mellan barnen och föräldrarnas nivåer av oro (Li 
& Lam 2003, s. 882) 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Oro är ett vanligt förekommande problem hos barn som ska genomgå anestesi, och 
medför en rad negativa följder för barnet. Det finns flera metoder studerade för att 
minska oro hos barn. Det finns dock begränsad mängd forskning om 
anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta barn som är oroliga. 
Författarens upplevelse är att det finns en omfattande erfarenhet och kunskap kring 
problemet hos anestesisjuksköterskor ute i verksamheterna, men denna kunskap är så att 
säga tyst kunskap. Det finns ett värde i att sätta ord på denna kunskap, och att hitta 
kärnan i anestesisjuksköterskans kunskaper och kompetens för att kunna förmedla dessa 
vidare genom kvalitativa studier. Studien strävar efter att svara på frågan: hur gör 
anestesisjuksköterskan för att hantera och minska barnets oro på bästa sätt? Detta kan ge 
en värdefull kunskap för nyutexaminerade anestesisjuksköterskor som kanske saknar 
erfarenhet av att vårda barn och som ställs i en svår situation då de ska söva ett barn 
som upplever oro. Förhoppningsvis kan det även ge viktig kunskap till mer erfaren 
anestesipersonal då en djupare förståelse av problemet förhoppningsvis kommer att 
träda fram i analysen. 
 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter och strategier för 
att lindra oro hos barn som ska genomgå anestesi. 

 
 

METOD 

Ansats 
För att svara på frågeställningen valdes en induktiv innehållsanalys med kvalitativ 
design. Avsikten med en kvalitativ design är att studera personers erfarenheter av ett 
fenomen. Genom till exempel intervjuer samlas data in och blir föremål för tolkning 
(Henricson & Billhult 2012, s. 132).  
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Urval 
Fyra anestesisjuksköterskor från en operationsavdelning på ett sjukhus i västra Sverige 
inkluderades i studien. Efter att skriftligt tillstånd erhållits från verksamhetschefen (se 
bilaga 1) hjälpte enhetschef till att identifiera lämpliga informanter som sedan 
tillfrågades om de ville delta. Inklusionskriterierna var minst två års erfarenhet av yrket 
samt erfarenhet av barnanestesi. I rekryteringen av informanter eftersträvades spridning 
avseende yrkeslivserfarenhet, ålder och kön. Två av informanterna var män och två var 
kvinnor. De var 40-59 år gamla med en medelålder på 43 år, och hade varit verksamma 
anestesisjuksköterskor i 11-32 år (i genomsnitt 18 år). Urvalet syftade till att välja ut 
personer som genom erfarenhet av fenomenet kunde ge informationsrika beskrivningar, 
vilket brukar kallas ett strategiskt eller ändamålsenligt urval (Henricson & Billhult 
2012, s. 134).  
 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 
att öppna frågor ställs och att ordningen på frågorna kan anpassas efter vad som 
kommer fram i intervjun (Danielsson 2012, s. 167). Deltagarna informerades om att 
studiens huvudsakliga fokus låg på barn i åldern runt 5-10 år. Intervjuerna inleddes med 
frågan ”Hur gör du för att bemöta barn som ska genomgå anestesi?”. Efter att 
informanterna hade berättat ställdes frågan ”Gör du på något annorlunda sätt om det är 
ett barn som är oroligt?”. Informanterna tillfrågades om de kunde berätta om någon 
situation med ett oroligt barn då de upplevde att de hade hanterat det på ett lyckat 
respektive misslyckat sätt. Övriga frågor som ställdes var ”Hur gör du när du ska sätta 
PVK på ett barn som är oroligt?”, ”Hur ger du information till oroliga barn”, ”Hur 
gör du när du ska preoxygenera ett barn som är oroligt” samt ”Vad är dina styrkor 
som anestesisjuksköterska när du tar hand om ett barn som är oroligt?”. Innan 
intervjuerna avslutades tillfrågades informanterna om de hade något att tillägga. 
Intervjuerna varade i ungefär 30 minuter. De spelades in elektroniskt och 
transkriberades sedan ordagrant.  
 
 

Analys 
Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys beskriven av Elo och 
Kyngäs (2007, ss. 107-115), vilket är en inom omvårdnad välbeprövad metod för att 
analysera framför allt kvalitativa data. Kvalitativ innehållsanalys innebär möjligheter att 
studera ett fenomen genom att ta fram det väsentliga ur ord och meningar och dela in 
dem i kategorier. Målet är att uppnå en kondenserad och bred beskrivning av fenomenet 
och dra slutsatser utifrån data som kan ge kunskaper och nya insikter. Analysen utgick 
från ett induktivt angreppssätt vilket är mest lämpligt när det inte finns tillräckligt med 
tidigare studier om fenomenet eller när kunskapen är fragmenterad. Enligt Elo och 
Kyngäs (2007, s. 109) måste författaren bestämma sig för ifall även det latenta 
innehållet ska analyseras, vilket innebär att till exempel tystnad, suckar, skratt och 
informanternas kroppshållning analyseras, eller om endast det manifesta innehållet, det 
vill säga textens innebörd, skall analyseras. Författaren valde att endast analysera det 



 
5 

manifesta innehållet dels på grund av studiens syfte och forskningsfrågan, och dels på 
grund av att det har debatterats kring svårigheterna att tolka latent innehåll.  
 
 
Processen kan delas in i tre faser: förberedelse, organisering och rapportering (Elo & 
Kyngäs 2007, s. 109). I förberedelsefasen lästes intervjuerna igenom upprepade gånger, 
och meningsbärande enheter identifierades. De meningsbärande enheterna bestod oftast 
i en mening eller flera meningar. Ett exempel på en meningsbärande enhet kunde 
vara ”försöka vara på samma nivå som dem så att man inte står över barnet liksom, 
eller alldeles för nära barnet utan att man liksom kanske sätter sig på knä bredvid 
sängen”. De ord som ansågs överflödiga ersattes av punkter, vilket i exemplet innebar 
att den meningsbärande enheten blev ”försöka vara på samma nivå som dem så att man 
inte står över barnet ... eller alldeles för nära barnet ... kanske sätter sig på knä bredvid 
sängen”. Varje meningsbärande enhet angavs med en siffra och en färg för att kunna 
identifiera vilken informant som hade sagt vad. Nästa steg i processen är att fördjupa sig 
i materialet (Elo & Kyngäs 2007, s. 109), vilket innebar att intervjuerna i sin helhet 
återigen lästes igenom upprepade gånger med syftet att få förståelse för materialet och 
en uppfattning av vad det är som pågår, samt att få en helhetsförståelse. Efter detta 
inleddes den organiserande fasen, där rubriker skrevs ner som beskrev alla aspekter av 
materialet. Samtliga meningsbärande enheterna lades in under rubriker i en tabell (se 
bilaga 3). Ett exempel på en rubrik var ”Läsa av barnet och vara flexibel”, under denna 
rubrik samlades totalt 17 meningsbärande enheter. Övriga rubriker som kom fram 
var ”möta barnet i deras nivå och leka”, ”göra barnet delaktigt”, ”skapa kontakt och 
avleda”, möta barnet i deras intresse”, ”informera”, ”ge raka alternativ”, samarbete 
med föräldrarna”, ”vara ärlig och bestämd”, ”inge trygghet/förbereda” samt en rubrik 
som kallades ”övrigt” där två meningsbärande enheter som inte passade in under övriga 
rubriker ingick. Därefter skedde en öppen kodning vilket innebär att anteckningar 
skrevs i texten samtidigt som den lästes igenom flera gånger, med syftet att beskriva alla 
aspekter av innehållet (Elo & Kyngäs 2007, s. 109). Koderna omvandlades sedan till 
fem kategorier, och de meningsbärande enheterna sorterades under varje kategori i en 
ny tabell. Efter jämförelser och tolkning av innehållet i kategorierna genererade 
kategorierna 11 subkategorier, och kategorierna kunde delas in i två huvudkategorier. 
 
 
Tabell 1: Exempel på tillvägagångssätt vid analys 
Meningsbärande	  

enhet	  
Kod	   Subkategori	   Kategori	   Huvudkategori	  

	  
”försöka	  vara	  på	  
samma	  nivå	  som	  
dem	  så	  att	  man	  
inte	  står	  över	  
barnet	  ...	  eller	  
alldeles	  för	  nära	  
barnet	  ...	  kanske	  
sätter	  sig	  på	  knä	  
bredvid	  sängen”	  

	  
Vara	  på	  
samma	  

fysiska	  nivå	  
när	  man	  

möter	  barnet	  

	  
Möta	  barnen	  i	  
deras	  nivå	  

	  
Bygga	  upp	  en	  
kontakt	  med	  

barnet	  

	  
Optimera	  och	  
anpassa	  mötet	  
med	  barnet	  
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Etiska överväganden 
Grunden inom forskningsetik är att värna människors lika värde, integritet och 
självbestämmande. Vid examensarbeten som handlar om människor är den etiska 
utmaningen att undvika att människor utnyttjas, skadas eller såras. Att ta hjälp av etiska 
principer är ett sätt för att minska sannolikheten att deltagarna kommer till skada 
(Kjellström 2012, ss. 69-71). Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets 
(2002, ss. 5-16) forskningsetiska principer. Informanterna informerades både skriftligt 
och muntligt, gavs möjlighet att ställa frågor om studien och informerades om att de när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande fram till dess att analys av materialet 
påbörjades. Informerat samtycke erhölls skriftligt. Informanterna utsattes inte för 
otillbörlig påtryckning när de tillfrågades om de ville delta, och det fanns inga 
beroendeförhållanden mellan författare och informanter. Forskningspersons-
informationen (se bilaga 2) utformades enligt etikprövningsnämndernas vägledning till 
forskningspersonsinformation (Etikprövningsnämnden u.å., ss. 1-4). Informanterna 
tillfrågades om ålder samt yrkeslivserfarenhet, i övrigt lagrades inga personuppgifter. 
All data hanterades konfidentiellt och var endast tillgänglig för författaren samt studiens 
handledare. Hypotesen var att forskningsfrågan inte skulle uppfattas som känslig för 
informanterna, men ifall det skulle framkomma känsliga uppgifter så skulle dessa 
hanteras varsamt och förhoppningsvis kunna bidra till att förbättra verksamheten. 
Verksamhetschef och enhetschefer erhöll skriftlig information om studien och gav sitt 
godkännande till genomförande av studien. 
 
 
RESULTAT 

I resultatet framkom två huvudkategorier, ”Optimera och anpassa mötet med barnet” 
samt ”Optimera omgivningen”.  
 
 
Huvudkategori 1 ”Optimera och anpassa mötet med barnet” handlar om själva mötet 
mellan anestesisjuksköterskan och barnet vilket utgörs av merparten av det analyserade 
materialet. Huvudkategorin innefattar kategorierna ”Bygga upp en kontakt med 
barnet”, ”Situationsanpassa” samt ”Respektera barnets autonomi”. Under dessa 
kategorier framkom sju subkategorier: ”Läsa av”, ”Möta barnen i deras nivå”, ”Att ge 
anpassad information och förbereda barnet”, ”Avleda”, ”Att vara följsam”, ”Göra 
barnet delaktigt”, samt ”Att vara ärlig och tydlig”. 
 
 
Huvudkategori 2 ”Optimera omgivningen” handlar om det som händer runt barnet och 
innefattar kategorierna ”Samspelet med föräldrarna” samt ”Anestesisjuksköterskans 
yrkesroll”. Under kategorierna framkom fyra subkategorier: ”Föräldrarna är barnens 
trygghet”, ”Oroliga föräldrar utgör en svårighet”, ”Att inge trygghet” samt ”Att vara 
förberedd” 
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Tabell 2: Tabell över resultatets huvudkategorier, kategorier och subkategorier 
	  

Huvudkategorier	  
	  

1.	  Optimera	  och	  anpassa	  mötet	  med	  barnet	  
	  

	  
2.	  Optimera	  omgivningen	  

	  

Kategorier	  
	  

Bygga	  upp	  en	  
kontakt	  med	  

barnet	  

	  
Situationsanpassa	  

	  
Respektera	  
barnets	  
autonomi	  

	  
Samspelet	  med	  
föräldrarna	  

	  
Yrkesrollen	  

	  

Subkategorier	  
	  

Läsa	  av	  
	  
	  

Möta	  barnen	  i	  
deras	  nivå	  

	  
Att	  ge	  anpassad	  
information	  och	  
förbereda	  barnet	  

	  

	  
Avleda	  

	  
	  

Att	  vara	  följsam	  

	  
Göra	  barnet	  
delaktigt	  

	  
Att	  vara	  ärlig	  och	  

tydlig	  

	  
Föräldrarna	  är	  

barnens	  trygghet	  
	  

Oroliga	  föräldrar	  
utgör	  en	  
svårighet	  

	  
Att	  inge	  trygghet	  

	  
	  

Att	  vara	  
förberedd	  

	  

 
 

1. Optimera och anpassa mötet med barnet 
Anestesisjuksköterskorna berättade om olika strategier i mötet med barnet som hade det 
övergripande syftet att optimera omvårdnaden och minska barnets oro. 
Anestesisjuksköterskorna kunde genom att skapa en god kontakt med barnet, vilket 
framgår i kategorin ”Bygga upp en kontakt med barnet”, sedan genomföra den 
anestesiologiska omvårdnaden på ett efter situationen anpassat och flexibelt sätt vilket 
beskrivs i kategorin ”Situationsanpassa”. En anestesisjuksköterska beskrev det på ett 
sätt som kan sägas sammanfatta relationen mellan de två kategorierna; 
 
 

”Ju mer kommunikation jag får med barnet desto bättre kan jag försöka 
styra hur mycket eller på vilket sätt jag gör, det jag måste göra sen” [4] 

 
 
En respekt för barnet där barnet bemöttes med ärlighet, gjordes delaktigt och gavs 
möjligheter att medverka inom en viss ram, genomsyrade omhändertagandet vilket 
avspeglas i kategorin ”Respektera barnets autonomi”. Att vara flexibel och anpassa 
sina åtgärder var något som var en röd tråd inom samtliga kategorier.  
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Bygga upp en kontakt med barnet 
Anestesisjuksköterskorna etablerade en kontakt med barnet där de mötte barnen på 
deras nivå, läste av deras reaktioner och gav information till barnet anpassat efter 
barnets behov. Dessa tre strategier skapade subkategorierna ”Läsa av”, ”Möta barnen i 
deras nivå” samt ”Att ge anpassad information och förbereda barnet”. 
 
 
Läsa av  

Samtliga informanter beskrev att de läste av vilken typ av omvårdnad som passade 
barnet ifråga och vilka behov barnet hade, genom att se barnets reaktioner och läsa av 
situationen. Tre av informanterna beskrev att de tog det lite lugnt och försiktigt till en 
början för att kunna läsa in situationen och bilda sig en uppfattning om barnet. En 
informant uttryckte detta såhär;  
 
 

”Träffar man dom precis innan en operation så är man ju lite, tar det lite 
försiktigt så att man inte bara stormar fram så att säga ... man känner av 
läget lite ... jag försöker skaffa mig en bild hur är situationen kring barnet 
här och nu” [2]  

 
 
När ett barn drog sig tillbaka i kontakten och blev fåordigt när man småpratade om 
barnets intressen, beskrev en annan informant att man då inte fortsatte att fråga om 
barnens intressen. Att använda sin intuition och läsa av var något som nämndes av en 
annan anestesisjuksköterska när det gällde att hitta vad som passade barnet, om de hade 
behov av mycket förklaring eller inte var mottagliga för information, samt om de ville 
skoja och skratta mycket eller vara lite lågmäldare. Att kunna läsa av detta beskrevs 
som en styrka. Anestesisjuksköterskorna läste av barnets reaktioner på vad som skedde, 
till exempel vid den första kontakten när de hälsade på barnet eller när 
saturationsmätaren sattes på fingret vilket beskrevs såhär; 
 
 

”Då kan man ju se lite hur de reagerar på det ... är de öppna för det då 
kan man kanske sätta sladdar på bröstet och tanka medicin i knappen och 
så vidare” [4] 
 
 

Två av anestesisjuksköterskorna berättade att de tyckte det var viktigt att ta reda på vad 
barnet var oroligt för, och resonerade kring hur barnets ålder och utvecklingsnivå kan 
påverka barnets rädslor. Det beskrevs på följande vis av en informant; 
 
 

”En tioåring börjar ju bli lite mer såhär, fundera kanske över livet 
litegrand ... det gör ju inte en femåring ... så att lyssna är ju också 
jätteviktigt. Och vad de är rädda för i så fall” [1] 
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Möta barnen i deras nivå 

Att möta barnen i deras nivå handlade om att rent fysiskt komma ner till deras nivå 
genom att sätta sig på huk, att visa sig som en individ, hålla sig till barnens nivå och 
deras sätt när man pratar med dem samt att möta dem i deras intressen. Att sätta sig ner 
på huk i ögonhöjd med barnet var något som nämndes av samtliga informanter, och 
kunde beskrivas som att man riktar sig till barnet främst. Två av informanterna beskrev 
svårigheterna i att barnet kunde tycka att anestesisjuksköterskan såg konstig ut i sin 
mössa, och att det var viktigt att barnet såg anestesisjuksköterskan som en individ; 
 
 

”Jag tror det är viktigt att de ser också, det här utan mössa, att de ser den 
här individen, att vi är inte så konstiga som vi ser ut ... man blir en annan 
person ... här ser vi likadana ut med de här mössorna annars” [1] 

 
 
Att hålla sig till barnets nivå språkligt var något annat som framkom; 
 
 

”Inte står och pratar en massa termer och informerar om saker som de 
inte förstår ... man måste hålla sig på deras nivå” [2] 
 

 
Medicinska produkter beskrevs ibland i barns ordalag i intervjuerna, till exempel kunde 
en perifer venkateter benämnas som ”medicinknappen”, vilket kan tolkas som att 
informanterna levde sig in i barnens perspektiv när de berättade om sina erfarenheter. 
Två av informanterna talade om att möta barnet i samtal om ämnen som barnen var 
intresserade av, det kunde handla om till exempel filmer, djur eller fotboll, och 
därigenom avleda barnen från oro, men även vinna respekt och hitta en ingångsport till 
förtroende; 
 
 

”Det blev en ingångsport för hon hade fått ta sina egna kläder och hade 
en sån där Frost-tröja. Och där vann jag respekt genom att kunna 
figurerna i frost och prata om Frost-filmen” [4] 

 
 
Att ge anpassad information och förbereda barnet 

Informationen som gavs till barnen anpassades efter deras nivå och behov. Det kunde 
variera mellan mycket information till lite information beroende på hur barnet 
reagerade, vilket uttrycktes av två informanter;  
 
 

”Tar de in någonting av informationen då brukar jag informera ganska 
mycket. Men sitter de bara tysta och gråter kanske lite sådär, då brukar 
jag inte informera så mycket” [3] 
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Informationen kunde ibland syfta till att förbereda barnen på att det kunde bli aktuellt 
med ändrade planer, till exempel att det kunde bli aktuellt med maskinduktion ifall 
anestesisjuksköterskan inte skulle lyckas att sätta PVK på ett eller två försök, så att 
barnen skulle veta lite vad de hade att räkna med. En informant uttryckte att i vissa fall 
när barnen var oroliga och ledsna så kunde det vara bra att väva in informationen i något 
annat samtalsämne, eller att det ibland var bättre att prata om det som barnen tyckte var 
roligt och försöka göra förloppet så kort som möjligt. Informationen som berördes var 
inte bara muntlig utan handlade även om att barnet fick titta och känna på olika saker, 
vilket var något som berördes av tre av informanterna. En av dem uttryckte det såhär;  
 
 

”Brukar oftast försöka få dem att titta på en, en PVK först utan nål i då, 
så att de bara får känna på slangen och förstår vad det är ... att det är två 
knappar på som man kan ge mediciner i ... och liksom förklarar lite men 
beroende på deras ålder, och så att de ska förstå syftet med det” [4] 

 
 
Tre av informanterna uttryckte positiva erfarenheter från de fall där de hade haft 
möjligheten att förbereda barnet när de kom på besök några dagar innan operationen. 
När barnen sedan kom tillbaka och kände igen utrustningen och visste lite vad som 
skulle hända, så upplevde anestesisjuksköterskorna att det fungerade bättre. En 
informant berättade följande; 
 
 

”De här barnen som man träffar några dagar innan operationen ... som 
är väldigt oroliga, som har speciella behov ... man kan förbereda dem på 
vad som ska komma om några dagar ... plantera de här tankarna hos 
barnet vad som ska hända liksom. Så får de gå och fundera” [2] 

 
 

Situationsanpassa 
I mötet med barnet framkom olika strategier för att optimera situationen, vilka 
genomsyrades av att anestesisjuksköterskan anpassade sina åtgärder efter barnets behov. 
Tolkningen av anestesisjuksköterskornas berättelser var att de anpassade sig efter 
situationen som uppstod, men även att de hade en förmåga att anpassa hur situationen 
skulle bli genom att försöka styra den. Denna tolkning genererade namnet på 
kategorin ”Situationsanpassa”, under vilka subkategorierna ”Avleda” samt ”Att vara 
följsam” ingår. Kategorin kännetecknas av en öppenhet för olika alternativ vilket 
exemplifieras i följande citat; 
 
 

”Man måste vara flexibel och öppen för att kunna lösa saker och ting på 
lite annorlunda sätt än när det är en vuxen” [2] 
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Avleda 

Att avleda och distrahera barnet från det som är obehagligt var en strategi som framkom 
från tre av informanterna. Det kunde ske genom att leka, till exempel att barnet fick 
testa fjärrkontrollen till sängen och åka fram och tillbaka, eller att låtsas att masken var 
en clownnäsa eller pilotmask. Att leka var något som togs upp av samtliga informanter, 
även av den som inte uttryckligen nämnde avledning som en strategi. Att ta fram barnet 
inom sig togs upp som en styrka; 
 
 

”Ta fram barnsligheten i sig själv ... så att det blir på deras villkor ... sen 
kan det väl vara en styrka att jag inte är rädd för att visa mina barnsliga 
sidor” [2] 

 
 
Anestesisjuksköterskorna kunde också avleda barnet genom att prata om något som 
barnet var intresserat av. En informant uttryckte det såhär; 
 
 

”Brukar man ju ta fotboll ... vilket lag hejar du på, då pratar man väldigt 
mycket om det och då märker de knappt att man håller på med andra 
saker ... kopplar upp och man kanske till och med kan sätta nål på dom 
utan att de ens märker av det” [3] 
 

 
Genom att prata med barnet om något roligt så kunde de bryta oron genom att få barnet 
att tänka på något annat, vilket beskrevs av en annan informant; 
 
 

”En del barn kan jag känna att jag nästan pratar omkull ... och skojar så 
de kommer av sig ... i sin oro ... på nåt sätt avleda det ledsna lite genom 
att prata och försöka liksom få ur dom vad de tycker är roligt” [4] 

 
 
Att distrahera med att barnet fick titta på bilder när anestesisjuksköterskan satte PVK 
var något som togs upp av tre av informanterna. 
 
 

Att vara följsam 
Subkategorin ”Att vara följsam” handlade i många fall om att tänka om, när det inte 
gick som planerat eller barnet gjorde motstånd. Anestesisjuksköterskorna hade en 
beredskap för att snabbt gå över till andra alternativ när något inte fungerade. Att ta 
ställning till premedicinering var ett alternativ som en informant berättade om; 
 
 

”Här kommer inte att gå utan att ett milt våld eller att man håller 
någonting, ta ställning till ska jag premedicinera? ... Alltså får man inte 
ens ta bort ett plåster och komma i närheten, de kanske har obehagliga 
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minnen och upplevelser innan, då kanske jag får tänka om och göra det” 
[1] 
 

 
När ett barn var oroligt och motvilligt till att få PVK eller det hade misslyckats med ett 
eller två försök gick de hellre över till maskinduktion. Att inte ta strid med barnet var ett 
återkommande förhållningssätt, något som uttrycktes av samtliga informanter. Istället 
för att använda tvång mot barnet hittade de antingen andra strategier för att lösa 
situationen, eller nöjde sig med det som blev; 
 

 
”Att de får andas syrgas, det kan vara bättre att de gör det själva lite 
kortare stund än att jag genom tvång ska hålla masken” [2] 

 
 
När det var barn som upplevde preoxygeneringen obehaglig och gjorde motstånd så tog 
anestesisjuksköterskorna ingen strid med barnet, utan gav syrgas i den mån det gick 
utan att behöva tvinga på barnet masken. Anestesisjuksköterskorna anpassade sina 
omvårdnadsåtgärder efter barnets behov och önskemål och var därigenom flexibla och 
följsamma. När barnen var mycket oroliga så var en strategi som återgavs av två 
informanter att göra förloppet så kort som möjligt; 
 
 

”En del barn blir ju någonstans lite lugnare om de får mera information 
och noga med att man säger just vad man ska göra och så vidare ... andra 
barn som nästan är så oroliga att man nästan inte når de ordentligt, då 
brukar jag nog göra så lite som möjligt och fråga så lite som möjligt, och 
se till att de får somna” [4] 

 
 
En informant tog upp alternativet att barn som var svårt oroliga kunde få åka hem och 
komma tillbaka efter att ha fått mer preoperativa förberedelser, men att detta sällan var 
ett alternativ som genomfördes.  
 
 

Respektera barnets autonomi 
Kategorin ”Att respektera barnets autonomi” handlade om att ”Göra barnet delaktigt” 
på olika sätt vilket utgör en subkategori, samt ”Att vara ärlig och tydlig” mot barnet 
vilket är den andra subkategorin. En informant uttryckte något som sammanfattar 
subkategorierna på ett bra sätt, att det här var något som måste göras, men det skulle 
göras tillsammans med barnet; 
 

 
”Samtidigt förklara att det här måste ju göras. Det finns inget annat 
alternativ, och att vi gör det här tillsammans. Så att inte det är jag som 
bara ska göra någonting med barnet utan det är barnet och jag som ska 
göra det här tillsammans” [2] 
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Göra barnet delaktigt 

Att göra barnen delaktiga var ett sätt att ge barnen kontroll över situationen och känna 
att de blev tagna på allvar, men även att de kunde tycka det var roligt att göra saker 
själva och var nyfikna vilket kunde omvandlas till något positivt. Att barnen fick hålla i 
masken själva var något som återkom från informanterna, och det kunde göras på ett 
lekfullt sätt; 
 
 

”De får gärna hålla i masken själva, eller hålla en liten bit ifrån, jag är 
inte så att jag absolut lägger den tätt. Men man kan ju också lura dem för 
ska man kunna blåsa upp ballongen då ska den ju ligga lite tätt” [1] 

 
 
Även om barnet inte kunde hålla masken helt tätt så accepterades detta, men genom lek 
kunde barnet styras till att hålla den tätt. Att koppla upp övervakningsutrustningen 
kunde göras till något som var spännande för barnet; 
 

 
”Bara man hittar deras intresse i det hela så, eller nyfikenhet. Det kan ju 
vara lite roligt att tita där på den där skärmen eller man sätter på 
saturationsmätaren” [3] 
 

 
Genom att göra barnen delaktiga kunde det få barnen att växa, och 
anestesisjuksköterskorna visade att de faktiskt räknade med barnet och riktade sig 
främst mot barnet; 
 
 

”Frågorna om fasta eller allergi, kan jag försöka rikta till barnet, och sen 
med ett sneglande öga till föräldrarna ... det är lite för att jag upplever att 
barnen ... växer i det och mår lite bättre av att inte bli liksom för mycket 
pratade över huvudet på utan att de är delaktiga på något sätt och blir lite 
dels att de får eget ansvar” [4] 

 
 
En informant reflekterade kring att barnet fick en erfarenhet med sig där de faktiskt fick 
vara med och bestämma och göra saker själva. 
 
 

Att vara ärlig och tydlig 
Subkategorin ”Att vara ärlig och tydlig” handlade bland annat om att ge tydliga 
alternativ vilket på sätt och vis angränsar till ”Delaktighet” då barnen gavs möjlighet att 
få vara med och bestämma. Det som är utmärkande är dock att barnen gavs alternativ 
inom en viss ram, där barnet fick en möjlighet att välja en del men inte allt. En 
informant uttryckte att det var viktigt att inte ge för många alternativ. Det hängde även 
samman med ärlighet och respekt, där anestesisjuksköterskan fick respektera barnets 
svar och därför fick tänka igenom hur frågorna till barnet formulerades;  
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”Man kanske inte får välja att du ska ha klämman på fingret, det kanske 
inte är en fråga går det bra att du får den, men man kanske kan fråga 
vilket finger vill du ha den på ... Det är inte går det bra att jag sätter dom 
här, får jag sätta dom, för att frågar du det ... om de säger nej frågar du 
så får du respektera svaret på nåt sätt” [4] 

 
 
Att vara ärlig mot barnen handlade om att de skulle veta vad som skulle ske, så att det 
inte blev några överraskningar eller att de kände sig lurade. En informant uttryckte 
vikten av att följa den planen man har, och inte blanda in nya moment eller nya 
personer. En annan informant uttryckte att det största orosmomentet för vissa barn kan 
vara att de ska bli lurade. Även fast anestesisjuksköterskorna var ärliga så anpassade de 
sina ordval för att inte skrämma barnet; 
 
 

”Att man är ärlig, uppriktig. Kanske inte använder det här vasst och ont. 
Utan nämner det kanske på ett annat sätt. Men man ska inte ljuga” [1] 
 

 
Att vara ärlig och tydlig handlade även om att vara bestämd i vissa fall, vara tydlig mot 
barnet att det här är något som måste göras och att åka hem utan att ha gjort detta är 
inget alternativ. Att vara den vuxne som tar de obehagliga besluten åt barnet, var något 
som en informant uttryckte; 
 
 

”För är det så att man vet det här måste vi göra då måste man ju ta över 
och sen lösa det. För det är ju inte barnen, de tar inga sådana obehagliga 
beslut så ... det måste vara en vuxen som tar de obehagliga besluten ... 
leka, visa och avdramatisera men till en viss gräns för sen känner jag att 
sen kan man inte leka mer utan då måste man vara den som gör det 
obehagliga eller tar de obehagliga besluten” [1] 

 
 

2. Optimera omgivningen 
Huvudkategorin ”Optimera omgivningen” handlade om det som skedde runt barnet, 
vilket utgjorde kategorierna ”Samspelet med föräldrarna” samt ”Yrkesrollen”.  
 
 

Samspelet med föräldrarna 
I anestesisjuksköterskornas berättelser framkom två olika sidor av samspelet med 
föräldrarna. Föräldrarna kunde vara barnens trygghet och det fanns ett samarbete mellan 
anestesisjuksköterskan och föräldrarna där de strävade efter samma mål vilket utgör 
subkategorin ”Föräldrarna är barnens trygghet”. Men det fanns också situationer där 
föräldrarnas oro smittade av sig till barnet och där det innebar en svårighet för 
anestesisjuksköterskan vilket utgör subkategorin ”Oroliga föräldrar är en svårighet”. 
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Föräldrarna är barnens trygghet 

Det var tydligt att informanternas fokus i första hand var på barnet och i andra hand på 
föräldrarna. Samtidigt ansåg informanterna att det var viktigt att ha ett bra samarbete 
med föräldrarna; 
 
 

”Lyckas man få med föräldern på tåget på något sätt, att man liksom har 
en gemensam plan mer eller mindre uttalad med föräldern så är det 
liksom större odds att det hela blir bra på något sätt. Att man strävar mot 
samma mål på något sätt” [4] 

 
 
För att skapa ett bra samarbete med föräldrarna betonade två informanter att det var 
viktigt att informera och prata med föräldrarna. De samarbetade med föräldrarna i 
problematiska situationer såsom att sätta PVK där föräldrarna hjälpte till att distrahera, 
samt vid preoxygenering där barnet kunde få sitta i knät på föräldern; 
 

 
”Sitta i mammas knä eller pappas knä och andas i masken ... det är som 
såna här grejer som man tänker sig att göra liksom, för att barnet ska få 
sin vilja igenom” [2] 

 
 
I de situationer där barnet protesterade och det inte fanns någon annan utväg än att 
använda ett visst tvång, beskrev en informant att det var viktigt att ha med sig 
föräldrarna som stöd; 
 
 

”Då kan det ju kännas bra att ha med sig föräldrarna på ett sätt också ... 
nu får vi göra det här säger dem till barnet” [3] 

 
 
Oroliga föräldrar är en svårighet 

Informanterna beskrev svårigheter i de fall föräldrarna var oroliga, och att föräldrarnas 
oro spred sig till barnet; 
 
 

”Så det hör ju väldigt tätt nära ihop ... rädda föräldrar så är det rädda 
barn” [1] 

 
 
Denna uppfattning var återkommande. De beskrev även situationer där föräldrar kunde 
försvåra relationen mellan anestesisjuksköterskan och barnet, och där en förälder vände 
sig mot anestesisjuksköterskan, vilket gjorde att barnet tappade sitt förtroende; 
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”Sen har jag haft några tillfällen där jag har känt att det nästan bara 
varit en belastning både för föräldern och barnet och nästan mig själv 
också, för att föräldern är så orolig. Det är liksom att de inte riktigt kan 
kontrollera sig nästan. Då är det mycket svårare allting, för att barnet 
kommer nästan i förtroendekris också när mamma vänder sig mot mig” 
[4] 

 
 
Anestesisjuksköterskans förmåga att läsa av situationen och anpassa situationen var en 
nyckel även i mötet med föräldrarna; 
 

 
”Sen får man ju väldigt lyssna av. Är barnen rädda ifrån början? Är det 
väldigt skärrade föräldrar? ... när det är två föräldrar, så kanske jag 
redan första anblicken man frågar ju om de har bestämt vem som ska följa 
med in ... men att, jag kanske styr det lite. Jag ser vem som är mest lugn” 
[1] 

 
 

Yrkesrollen 
Informanterna talade om deras egenskaper som anestesisjuksköterskor ur framförallt två 
aspekter, ”Att kunna inge trygghet” vilket var en styrka samt ”Att vara förberedd” 
vilket var mer av en strategi. Genom sin erfarenhet hade de utvecklat en trygghet i 
yrkesrollen, men även en intuition för hur de skulle gå tillväga; 
 

 
”Tror jag med åren, eller erfarenhet har fått lättare just att få någon form 
av intuition eller någon form av känsla för, vad som kan tänkas bli bra” 
[4] 

 
 
Att kunna inge trygghet 

Anestesisjuksköterskorna ingav barnen trygghet genom att vara lugna själva. Genom att 
ha ett lugnt sätt stressade de inte upp barnet vilket beskrevs av en informant; 
 
 

”Jag tycker man ska vara ganska lugn och sådär, inte stressa upp dem ... 
jag känner, jag är ju ganska lugn av mig så, jag stressar ju inte upp 
barnet på något sätt” [3] 

 
 
Att vara lugn avdramatiserade situationen uttryckte en informant. Att bibehålla en lugn 
miljö var något annat som framkom, genom att inte vara för många personer på salen 
och undvika onödiga ljud. Även om ett barn var oroligt så påverkade detta inte 
anestesisjuksköterskans lugn; 
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”Tror det är mitt inre lugn på något sätt att jag liksom inte, även om 
barnet är jätteoroligt och stressat på alla sätt och vis så, kan upplevas 
som besvärligt, så blir jag inte påverkad av det här” [2] 
 

 
 Informanterna beskrev hur tryggheten skapade en glädje i arbetet; 
 
 

”Jag tror man ska vara trygg själv. För då tror jag att man skapar 
trygghet också. Att man tycker det är roligt att söva barn. För att har man 
trygghet så tycker man ofta också att det är roligt” [1] 

 
 

Att vara förberedd 
Vikten av att vara förberedd var något som framkom, det handlade både om att 
förbereda utrustning på salen men även om en mental förberedelse. Genom att ha allting 
klart på salen kunde allt fokus läggas på barnet; 
 
 

”Också att allt är färdigt innan, så att jag inte behöver hålla på med 
någonting annat. Sen när jag väl kommer in på operationssalen då är allt 
fokus på barnet” [1] 
 

 
Den mentala förberedelsen beskrevs av samma informant; 
 
 

”Man är ju laddad på ett helt annat sätt. Och vet man om att man ska ha 
något svårt, kanske multihandikappad eller sjuk, då laddar man ju när 
man åker hemifrån” [1] 

 
 
Att planera sina åtgärder var ett sätt att förbättra förutsättningarna; 
 
 

”Man måste tänka till lite och planera lite extra. Hur man ska göra. Så att 
man minimerar riskerna för att man ska få en misslyckad nålsättning och 
behöva sticka en gång till” [2] 

 
 
Att planera lite extra och ladda upp mentalt innan jobbet, tolkades som att 
anestesisjuksköterskorna skärpte sitt fokus och höjde sig till ytterligare en nivå när de 
hade ett barn som skulle sövas. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Validitet 

Valet av en kvalitativ ansats lämpade sig väl för att svara på syftet då det är den 
relevanta metoden för att studera erfarenheter (Henricson & Billhult 2012, s. 132). En 
svaghet med studien är att urvalet är litet, endast fyra informanter inkluderades i 
studien. Samtliga informanter arbetade dessutom på samma operationsavdelning. Det 
kan därför vara svårt att dra några generaliserade slutsatser, men det var heller inte 
studiens syfte. Operationsavdelningen där studien genomfördes är dessutom ansedd som 
framstående inom barnanestesi och har en stark förankring till omvårdnadsforskning, 
och har välutvecklade rutiner för bland annat barn med särskilda behov som ska 
genomgå anestesi. Det hade varit intressant att inkludera informanter från ett annat 
sjukhus, kanske hade de haft andra strategier och erfarenheter. Informanterna hade 
varierande ålder och erfarenhet och det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor, 
vilket är en styrka. Samtidigt hade samtliga informanter relativt lång yrkeserfarenhet, 
vilket förmodligen påverkade resultatet. Mer oerfarna anestesisjuksköterskor hade 
kanske haft annorlunda strategier, men eftersom syftet var att beskriva 
anestesisjuksköterskors erfarenheter av problemet så var det förmodligen fördelaktigt att 
välja informanter med en längre erfarenhet. Intervjufrågornas utformning påverkade 
sannolikt också vad informanterna berättade om. Om andra frågor hade ställts hade 
kanske andra aspekter blivit belysta, som inte framkom i resultatet. Samtidigt lämnades 
utrymme till informanterna att välja vad de ville berätta om, och de tillfrågades i slutet 
av intervjun om de hade något att tillägga vilket innebar att de kunde dela med sig av 
information som inte intervjufrågorna hade berört. En annan aspekt av intervjuerna är 
att informanterna inte fick ta del av intervjufrågorna i förväg. När de tillfrågades om en 
situation där de hade sövt ett oroligt barn hade de svårt att erinra sig någon specifik 
situation. Kanske hade det varit en fördel om de hade fått förbereda sig. Valet av att 
göra en kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna var enligt författaren en fördelaktig 
metod för att svara på syftet. Innehållet i intervjuerna kunde abstraheras till en högre 
nivå och en röd tråd kunde identifieras och därmed ge en ökad förståelse av problemet. 
 
 

Reliabilitet 
Om en provintervju hade genomförts hade den kunnat ge en god vägledning för 
intervjuernas utformning. Att göra en eller flera provintervjuer är rekommenderat för att 
se om planerade frågor är adekvata, om avsatt tid är rimlig samt ger intervjuaren 
möjlighet att komma in i rollen av att vara intervjuare (Danielsson 2012, s. 169). Med 
tanke på att författaren inte hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer, 
vilket i sig är en svaghet, så hade det varit en fördel att genomföra provintervjuer. En 
annan svaghet är att analysen utfördes endast av författaren själv. Detta kan ha ökat 
risken för en subjektiv tolkning av innehållet med tanke på både författarens 
förförståelse och svårigheterna med att göra en kvalitativ innehållsanalys. En svårighet 
med kvalitativ innehållsanalys är att det är en väldigt flexibel metod där mycket lämnas 
öppet till författaren (Elo & Kyngäs 2007, s. 113).  Analysen och resultatbeskrivningen 
diskuterades dock kontinuerligt med studiens handledare vilket stärker reliabiliteten 
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(Henricsson 2012, s. 474). Elo och Kyngäs (2007, s. 112) anser att det måste presenteras 
en tydlig koppling mellan insamlad data och resultat för att öka reliabiliteten, vilket kan 
skapas genom att beskriva analysprocessen så tydligt som möjligt. Även att använda sig 
av citat kan vara till hjälp för att visa kopplingen mellan data och resultat. Den lämpliga 
mängden av citat som presenteras är omdiskuterat, det bör dock vara mer beskrivande 
text än citat annars brukar analysprocessen oftast vara ofullständig. Författaren har valt 
att använda sig av relativt mycket citat, men anser att citaten som presenteras i resultatet 
överensstämmer väl med analysen vilket stärker reliabiliteten. Genom att de 
meningsbärande enheterna kodades med en siffra, kan det ses att samtliga informanter 
är relativt jämnt representerade i de olika kategorierna vilket författaren anser vara en 
styrka. 
 
 

Resultatdiskussion 
Mötet med barnet 
Studiens resultat ger intressant och viktig information samt en ökad förståelse av den 
tysta kunskap som anestesisjuksköterskor har när det kommer till att ge anestesi till 
oroliga barn. Anestesisjuksköterskans perspektiv på problemet har inte studerats 
tidigare i någon större utsträckning. Litteratursökningen fann endast en publicerad 
vetenskaplig artikel som hade undersökt anestesisjuksköterskors erfarenheter och 
upplevelser av att söva oroliga barn, varför det gör det till ett relevant problem att 
studera. Anestesisjuksköterskornas strategier för att göra anestesiförloppet så bra som 
möjligt för barnet och lindra oro, präglades framför allt av en förmåga att vara följsam 
och anpassa situationen och åtgärderna efter barnets behov. Även om denna förmåga 
presenterades i en separat kategori så genomsyrade den stora delar av de andra 
kategorierna som framkom i resultatet. Gimbler et al. (2013, s. 34) visar att några av de 
viktigaste strategierna som anestesisjuksköterskor använder för att bemöta preoperativ 
oro hos barn, är att vara flexibel och kunna variera strategier, agera enligt situationen 
samt att vara känslig för barnets behov. Dessa strategier överensstämmer till stora delar 
med det följsamma förhållningssätt som framkom i resultatet. Att individanpassa 
omvårdnaden är något som ingår i kompetensbeskrivningen där det anges att 
anestesisjuksköterskan ska behandla patienten som en unik individ med individuella 
behov (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 
2012, s. 8). 
 
 
Vidare framkom att anestesisjuksköterskan mötte barnet på barnets nivå och därigenom 
etablerade en kontakt med barnet, där anestesisjuksköterskan kunde läsa av barnets 
behov. Detta tolkades som en nyckel för att sedan kunna anpassa situationen efter 
barnets behov. Sett ur den perioperativa dialogens synvinkel beskriven av Lindwall och 
von Post (2008, s. 139), kan kategorin ”Att bygga upp en kontakt med barnet” sägas 
motsvara den preoperativa dialogen. Anestesisjuksköterskan analyserar då barnets 
behov och upprättar en planering av åtgärder. Det som innefattades i 
kategorin ”Situationsanpassa” sker sedan inom den intraoperativa dialogen, där de 
planerade vårdhandlingarna utförs (Lindwall & von Post 2008, s. 139). En modifierad 
tolkning av den perioperativa dialogen utifrån studiens resultat, är att planeringen och 
genomförandet av vårdhandlingar skedde fortlöpande och under ständig förändring 
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utifrån barnets reaktioner. Det var svårt att ha en fast plan från början, utan 
anestesisjuksköterskorna var tvungna att snabbt tänka om, göra en ny planering och 
ibland gå utanför ramarna. 
I resultatet framkom att anestesisjuksköterskorna hade positiva erfarenheter från de 
gånger som barn hade fått komma på förberedande besök till operationsavdelningen 
några dagar innan operationen. Sådan förberedelse har visat sig leda till minskade 
nivåer av oro (Wennström et al. 2011, ss. 1058-1061), och är ett etablerat arbetssätt på 
operationsavdelningen där studien genomfördes. Att denna typ av förberedelser inte 
framhölls i en större utsträckning i resultatet, kan sannolikt bero på att fokus i intervjun 
hamnade på mötet med barnet på operationsdagen och i operationssalen när anestesin 
skulle inledas, och inte så mycket på förberedelser innan eller den postoperativa vården.  
 
 
Att avleda var en strategi som beskrevs av informanterna. Olika metoder för att avleda 
och distrahera barn har studerats såsom att låta barnen se på barnprogram vid 
anestesiinduktion (Lee et al. 2012, ss. 1168-1173; Mifflin et al. 2012, ss. 1162-1167) 
eller att ge barnen en leksak i samband med premedicinering (Golden et al. 2006, ss. 
1070-1072) och visat sig leda till signifikant reducerade nivåer av oro. Patel et al. (2006, 
ss. 1019-1027) visar att barn som får spela tv-spel blir mindre oroliga vid induktion 
jämfört med barn som får premedicinering med oral Midazolam. I intervjuerna var 
premedicinering något som togs upp när barnen uppvisade kraftiga tecken på oro och 
inte ville samarbeta, och informanterna upplevde att det inte fanns något annat alternativ 
än att ge premedicinering.  
 
 
Ett sätt att avleda var att avdramatisera apparaturen och utrustningen på operationssalen 
genom lek, till exempel genom att barnet fick styra fjärrkontrollen till operationsbordet 
eller att de låtsades att masken var en clownnäsa. Att upprätthålla en lugn miljö på salen 
utan för mycket ljud var något annat som framkom. I övrigt var inte miljön runt barnet 
något tongivande ämne som togs upp av informanterna. Iacobucci, Federico, Pintus och 
Di Francisci (2005, s. 316) finner dock att ett barns dåliga intryck av operationssalen är 
den faktor som är starkast korrelerad till barnets rädsla vid induktionen. 
Samtidigt som anestesisjuksköterskorna ibland behövde vara bestämda och ta 
obehagliga beslut åt barnet, så hade de en respekt för barnets autonomi och medverkade 
till delaktighet, vilket är i linje med kompetensbeskrivningen där det anges att 
anestesisjuksköterskan ska respektera och tillvarata patientens rätt till 
självbestämmande (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening 2012, s. 8). Gimbler et al. (2013, s. 34) finner att en viktig 
strategi för anestesisjuksköterskor som möter oroliga barn är att göra barn och föräldrar 
delaktiga. I resultatet låg fokus mest på att barnen gjordes delaktiga, även om det 
beskrevs situationer där föräldern blev delaktig till exempel genom att hålla i masken. 
 
 

Samspelet med föräldrarna och yrkesrollen 
Informanterna beskrev två sidor av föräldrarnas närvaro; deras positiva inverkan på 
barnet och tryggheten de innebär för barnet, men även sambandet mellan oroliga 
föräldrar och oroliga barn vilket överensstämmer med tidigare forskning (Li & Lam 
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2003, s. 882). Studiens fokus låg på barn i åldern 5-10 år, kanske hade föräldrarnas roll 
haft en större del i resultatet om studien hade handlat om mindre barn. 
Anestesisjuksköterskorna beskrev hur deras förmåga att inge lugn och trygghet var en 
viktig styrka. Iacobucci et al. (2005, s. 316) visar att barns frånvaro av rädsla vid 
anestesiinduktion framförallt är korrelerad till det lugn som inges av sjuksköterska och 
anestesiolog. Samtliga anestesisjuksköterskor som intervjuades hade en relativt lång 
erfarenhet av yrket, där de med åren hade utvecklat en trygghet och ett lugn i sin 
yrkesroll. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om mindre erfarna 
anestesisjuksköterskor hade intervjuats. Författarens tolkning är att anestesi-
sjuksköterskorna genom sina erfarenheter även hade utvecklat en känsla, eller en 
intuition, för vad som skulle vara framgångsrikt vilket gjorde att de ofta kunde träffa rätt 
redan från början. Att ha utvecklat en intuition beskrevs i konkreta ordalag av en 
informant vilket citeras under rubriken ”Yrkesrollen” i resultatet, men kunde även 
tolkas in mellan raderna i berättelserna från de andra informanterna. När ett problem 
tillstötte hade de en alternativ lösning förberedd. I intervjuerna kom alternativa och 
anpassade strategier fram naturligt och självklart. Begreppet intuition är ett begrepp som 
diskuteras inom filosofin (Birkler 2007, ss. 196-197), och kan sägas vara en sorts tyst 
kunskap som människan tillägnar sig fortlöpande under hela livet. Enligt den modell för 
kompetensutveckling som inspirerat bland andra omvårdnadsforskaren Patricia Benner 
och som beskriver stegen från novis till expert, så är den tysta kunskapen en nödvändig 
förutsättning för att bli expert inom ett kompetensområde (Birkler 2007, ss. 196-197). 
 
 
Slutsatser 

Anestesisjuksköterskors strategier för att minska oro hos barn som ska genomgå 
anestesi kännetecknas framför allt av en förmåga till följsamhet och att kunna anpassa 
sina strategier utifrån barns behov. För att kunna läsa av barns behov skapar 
anestesisjuksköterskan en god kontakt genom att möta barn på deras nivå. Att 
respektera barns integritet och göra dem delaktiga är andra viktiga faktorer, samtidigt 
som anestesisjuksköterskan behöver vara tydlig och bestämd. Samspelet med 
föräldrarna kan vara en utmaning, men genom ett bra samarbete kan förutsättningarna 
förbättras. Anestesisjuksköterskor utvecklar genom erfarenhet ett lugn och en trygghet 
som sprider sig till barnet. 
 
 
Innehållet i studien kan ge en ökad förståelse för hur man på bästa sätt ska hantera oro 
hos barn som ska genomgå anestesi, speciellt för nyutbildade anestesisjuksköterskor 
som saknar erfarenhet och därigenom ställs inför en stor utmaning. Studien kommer att 
presenteras muntligt på operationsavdelningen där studien ägde rum för att sprida den 
kunskap som studien kan bidra med till verksamheten. En förhoppning är att studien 
tillsammans med tidigare genomförda magisteruppsatser inom samma ämne, kan utgöra 
en grund för framtida forskning. Det skulle även vara av intresse att genomföra en 
kvantitativ studie i ämnet. Nya kunskaper skulle kunna implementeras i utbildningen till 
anestesisjuksköterska där författaren anser att det finns utrymme för mer utbildning 
kring omvårdnaden av barn som ska genomgå anestesi. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

 

Till verksamhetschef, 

 

Ansökan om tillstånd för att bedriva forskningsstudie 

Studien utgör magisteruppsats omfattande 15hp på anestesisjuksköterskeprogrammet på 
Högskolan i Borås. 

Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser och strategier 
för att söva oroliga barn. Studien planeras att genomföras som intervjuer med 4 
anestesisjuksköterskor verksamma på operationsavdelningen, förslagsvis under vecka 
13 eller 14.   

Intervjuerna planeras att spelas in på ljudfil och sedan transkriberas och analyseras av 
mig personligen. Innehållet kommer att analyseras kvalitativt och sedan presenteras i en 
magisteruppsats. Det är önskvärt om en timmas tid kan avsättas för varje intervju. Inga 
namn eller personuppgifter kommer att lämnas ut, och insamlad data kommer att 
hanteras och lagras konfidentiellt och vara tillgängligt endast för författare och 
handledare. När studien är avslutad kommer intervjudata att raderas. Inklusionskriterier 
är verksamma anestesisjuksköterskor med minst två års erfarenhet av yrket samt 
erfarenhet av att söva barn. Efter förfrågan om deltagande, som förslagsvis rekryteras 
genom hjälp av enhetschef, kommer deltagarna att kontaktas och informeras muntligt 
och skriftligt om studien, och från var deltagare inhämtas informerat samtycke. 
Deltagande i studien kan avbrytas när som helst fram tills att studien är avslutad, vilket 
beräknas till 15 Maj.  

Handledare för studien:  

Anne Flodén, leg. sjuksköterska, anestesisjuksköterska SÄS, filosofie doktor, 
Adjungerad universitetslektor Högskolan Borås 

anne.floden@vgregion.se 

 

Vänliga hälsningar, 

Gustav Sand, leg. sjuksköterska 
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Bilaga 2 
Bakgrund och syfte 
Studiens syfte är att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter och strategier för att 
ge anestesi till barn som är oroliga inför operation. Den rika kunskap som finns hos 
anestesisjuksköterskor som är vana att möta barn i sitt arbete, har inte studerats i större 
utsträckning. Studien utgör magisteruppsats på anestesisjuksköterskeprogrammet på 
Högskolan i Borås. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du är tillfrågad att delta i studien eftersom du är verksam anestesisjuksköterska och har 
erfarenhet av att söva barn, och det vore värdefullt att få ta del av just dina erfarenheter. 
 
Hur går studien till? 
Om du är intresserad av att delta i studien kommer du att intervjuas kring dina 
erfarenheter och upplevelser av ämnet. Intervjun kommer att vara av semistrukturerad 
karaktär vilket innebär att det finns förberedda frågor men det kommer att ges möjlighet 
för följdfrågor och vidareutveckling av resonemang. Intervjun kommer att ta ungefär 30 
minuter men det är önskvärt om du har avsatt cirka en timmes tid. Intervjun kommer att 
spelas in på ljudfil på dator, och sedan analyseras enligt metoden kvalitativ 
innehållsanalys. Resultaten av analysen kommer sedan att presenteras i 
magisteruppsatsen. 
 
Hantering av data och sekretess 
Inga namn eller personuppgifter kommer att lagras, och intervjumaterialet kommer 
endast att vara tillgängligt för studien författare samt handledare. I studiens resultat 
kommer det inte att framgå vem det är som har sagt vad. När studien är färdig vilket 
beräknas till i slutet av Maj 2016, kommer ljudfiler samt utskrivna intervjuer att raderas. 
Studien kommer att presenteras muntligt på din arbetsplats, och om du önskar kommer 
du få ett utskrivet exemplar av studien. 
 
Frivillighet 
Deltagande i studien är helt frivilligt, och om du ångrar dig kan du när som helst välja 
att avbryta ditt deltagande i studien utan att ange vidare skäl. Om du önskar att dra 
tillbaka ditt deltagande i studien i efterhand är det tacksamt om du meddelar detta så 
snart som möjligt, dock senast den 10 Maj. Kontakt tas i dessa fall med författaren 
enligt kontaktuppgifter som anges nedan. 
 
Ansvariga 
 
Studiens författare: Gustav Sand, leg. sjuksköterska 
 
Handledare för studien: Anne Flodén, leg. Sjuksköterska, filosofie doktor, Adjungerad 
universitetslektor Högskolan Borås, e-post: anne.floden@vgregion.se 
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Samtyckesformulär 
 
 
Härmed intygas att jag väljer att delta i studien. 
 
Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående studien.  
 
Inga personuppgifter kommer att lagras och intervjumaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och är medveten om att jag när 
som helst har rätt att avbryta mitt deltagande. Om jag vill avbryta efter att intervjun är 
genomförd måste detta dock meddelas senaste 10 Maj till studiens författare. 
 
 
____________________  __________________ 
Ort   Datum 
 
 
__________________________________ 
Namnteckning 
 
 
________________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
Läsa	  av	  barnet	  
och	  vara	  
flexibel	  

Möta	  barnet	  i	  
deras	  nivå	  och	  
leka	  

Göra	  barnet	  
delaktigt	  

Skapa	  kontakt	  
och	  avleda	  

Möta	  barnet	  i	  
deras	  intresse	  

då kan man ju se 
lite hur de 
reagerar på det … 
är de öppna för 
det, då kan man 
kanske sätta 
sladdar på bröstet 
och tanka medicin 
i knappen och så 
vidare, men är det 
ett sjå bara att få 
på den, då brukar 
man inte få göra 
nånting. Av det 
rent medicinska, 
utan bara 
fokuserar på det 
som barnet 
behöver veta, att 
nu så kommer du 
att somna för nu 
får du medicin (4)	  

man har den här 
saturationsmätaren 
eller fall man kan 
rita lite på 
skärmen... ibland 
brukar de få leka 
med fjärrkontrollen 
också med bordet, 
kan de få åka ner 
och fram och 
tillbaka. Det gillar 
dom ibland och så. 
Men det brukar 
vissa tycka, det 
brukar de bli, kan 
de skratta lite. Då 
brukar de bli lite 
lugnare och lyssna 
lite, då kan du 
lägga dig ner och så 
lägger de sig ner 
(3)	  

de här som man 
kan ta hit nån dag 
innan, visa 
grejer … man kan 
ju ta med sig 
mask, och så ut på 
dagkirurgen. 
PVK:erna, hur 
plastslangen ser 
ut … får titta på 
alla grejer vi har ... 
Titta på skärmarna 
brukar vara 
spännande, se 
kurvorna och vad 
det är som 
händer … gärna 
ska man 
preoxygenera eller 
söva på mask att 
de får blåsa 
ballongen (1)	  

man känner först 
att det här blir 
svårt, att komma 
nån vart utan att 
göra nån form av 
övergrepp på 
barnet. Men att 
man hittar en 
nyckel nånstans, 
en inkörsport till 
förtroende och så, 
för att avleda det 
där ledsna eller 
oroliga lite så (4)	  

hittar man nånting 
sånt där, så kan 
man liksom falla 
tillbaka på det lite 
emellanåt … man 
ska tanka vatten i 
knappen i armen, 
eller använda 
masken som en 
pilot, eller vad 
man nu än gör. Så 
kan man falla 
tillbaka på det där, 
som man har hittat 
(4) 
bara ta det lite 
lugnt i början och 
så, och sen så får 
man ju hitta nåt 
intresse så, så kan 
man ju fortsätta 
prata (3)	  

en del barn som 
absolut vill titta, 
och då skulle jag 
liksom aldrig 
förbjuda dom ... 
då får man liksom 
försöka 
tillmötesgå deras, 
man får kanske 
hålla stadigt i 
armen och sätta 
armen lite för så 
att de inte ser 
exakt när jag 
sticker och så 
ändå (4)	  

försöka vara på 
samma nivå som 
dom så att man inte 
står över barnet 
liksom, eller 
alldeles för nära 
barnet utan att man 
liksom kanske 
sätter sig på knä 
bredvid sängen (2) 
 
man försöker hela 
tiden att möta de 
här barnen på deras 
nivå, på deras sätt 
så att säga (2)	  

då får de gärna 
hålla i masken 
själva, eller hålla 
en liten bit ifrån, 
jag är inte så att 
jag absolut lägger 
den tätt. Men man 
kan ju också lura 
dom för ska man 
kunna blåsa upp 
ballongen då ska 
den ju ligga lite 
tätt (1)	  

ibland så får man 
ju försöka går inte 
det att leka, så 
kanske 
distrahera… en 
del barn vill ju 
titta när man 
sticker. Och en del 
vill inte. Ibland 
kan man ju 
försöka distrahera 
och titta på några 
bilder eller så men 
annars att de får 
vara med o styra 
det själva (1)	  

med masken går 
att liksom få på 
dom att dom får 
lyssna lite i den 
och får höra att det 
blåser, och vissa 
barn tycker att det 
är som darth vader 
i star wars … sen 
om inte det är 
supertätt … eller 
lika långt tid som 
på vuxna, då 
köper jag det (4)	  

Alltså får man inte 
ens ta bort ett 
plåster och 
komma i närheten, 
de kanske har 
obehagliga 
minnen och 
upplevelser innan, 
då kanske jag får 
tänka om och göra 
det (1) 

vilken utvecklings-
fas de är i så måste 
man ju försöka 
förhålla sig till 
deras nivå ... inte 
står och pratar en 
massa termer och 
informerar om 
saker som de inte 
förstår ... man 
måste hålla sig på 
deras nivå (2)	  

Genom att man 
kan låta barnet få 
vara så delaktigt 
som möjligt hela 
tiden liksom, att 
de kanske till 
exempel får hålla i 
masken själva, 
över näsa och 
mun, och att de 
känner att de har 
den kontrollen 
själva (2)	  

vilket lag hejar du 
på, då pratar man 
väldigt mycket om 
det och då märker 
de knappt att man 
håller på med 
andra saker ... 
Kopplar upp och 
man kanske till 
och med kan sätta 
nål på dom utan 
att de ens märker 
av det (3)	  

vad dom gör 
hemma. Om dom 
spelar fotboll.  
Eller, varför dom 
är här om dom har 
fått nån skada 
eller om, när de 
ska in på sjukhus. 
hur det går i 
skolan (3)	  

 


