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Abstract	
Background:	The	majority	of	the	children	who	undergo	surgery	experience	severe	

anxiety	prior	to	surgery.	Preoperative	anxiety	should	be	avoided	to	reduce	the	

psychological	trauma.	The	nurse	anesthetist	should	create	a	good	contact	and	help	the	

family	cope	with	the	frightening	situation.	There	are	both	pharmacological	and	non-

pharmacological	ways	to	reduce	anxiety.	

Aims:	The	purpose	of	the	study	is	to	describe	the	anesthetic	nurses'	experiences	of	

anesthetizing	children.	

Method:	The	study	is	based	on	interviews	with	twelve	nurse	anesthetists,	operating	at	

three	of	the	sections	on	surgery	center	at	one	of	Sweden's	regional	hospital.	The	

interviews	were	based	on	semi-structured	questions	and	analyzed	using	qualitative	

content	analysis.	

Findings:	Six	categories	emerged:	parents,	profession	and	compliance	to	different	

situations,	the	important	meeting,	premedication	and	external	factors.	

Conclusion:	An	optimized	premedication	was	highlighted	as	the	most	important	factor	

for	a	successful	anesthetic	induction	of	children.	If	the	child	already	had	an	intravenous	

line	upon	arrival	at	the	surgical	department	it	simplified	the	induction	significantly.	How	

well	the	parents	handled	the	situation	was	also	important	for	how	the	situation	turned	

out.	

	

Keywords:	Nurse	anesthetist,	anesthetic	induction,	children,	anxiety,	premedication	 	
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Abstrakt	
Bakgrund:	Att	ett	barn	ska	genomgå	en	operation	är	en	händelse	som	påverkar	hela	

familjen.	En	stor	del	av	de	barn	som	ska	opereras	upplever	ångest	och	oro	inför	

operationen.	Preoperativ	oro	bör	förebyggas	för	att	minska	det	psykiska	traumat.	

Anestesisjuksköterskan	måste	skapa	en	god	kontakt	och	hjälpa	familjen	bemästra	

situationen.	Det	finns	både	farmakologiska	och	icke	farmakologiska	vägar	för	att	minska	

oro	och	ångest.	

Syfte:	Syftet	med	studien	är	att	beskriva	anestesisjuksköterskors	erfarenheter	av	att	

söva	barn.	

Metod:	Studien	är	baserad	på	intervjuer	med	tolv	anestesisjuksköterskor,	verksamma	

vid	tre	av	sektionerna	på	operationscentrum	vid	ett	av	Sveriges	regionsjukhus.	

Intervjuerna	byggde	på	semistrukturerade	frågor	som	analyserades	med	hjälp	av	

kvalitativ	innehållsanalys.		

Resultat:	Sex	kategorier	framkom:	föräldrar,	yrkesutövandet,	följsamhet	till	unika	

situationer,	det	viktiga	mötet,	premedicinering	och	yttre	faktorer.		

Slutsats:	En	optimerad	premedicinering	framhölls	som	allra	viktigast	för	en	lyckad	

barnanestesi.	Att	barnet	redan	hade	en	intravenös	infart	vid	ankomst	till	

operationsavdelningen	förenklade	induktionen	betydligt.	Hur	väl	föräldrarna	hanterade	

situationen	hade	även	det	stor	betydelse	för	hur	situationen	föll	ut,	en	nervös	förälder	

kunde	förvärra	barnets	oro	medan	en	trygg	förälder	kunde	hjälpa	till	att	lugna	barnet.	

	

Nyckelord:	Anestesisjuksköterska,	anestesiinduktion,	barn,	oro,	premedicinering	
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Introduktion		
I	Sverige	och	övriga	Norden	har	anestesisjuksköterskor	en	unik	roll	i	och	med	att	de	har	

ett	eget	yrkesansvar	som	ger	behörighet	att	utföra	anestesiarbetet	självständigt	

(Lindwall,	2008).	En	anestesisjuksköterskas	arbete	består	i	att	tillgodose	patientens	

behov	av	omvårdnad	och	behandling	vid	anestesi	och	operation.	Yrket	innebär	

användande	av	avancerad	teknik	och	potenta	läkemedel,	kravet	på	säkerhet	och	

utbildning	är	högt.	Det	dagliga	arbetet	är	oförutsägbart,	komplext	och	växlande.	

Anestesisjuksköterskan	måste	handla	rationellt	och	göra	snabba	omprioriteringar	när	

situationen	kräver	det.	Goda	kunskaper	om	cirkulation	och	respiration	är	en	

nödvändighet	(Gran	Bruun,	2013).	

Bakgrund	
Pediatrisk	anestesi	skiljer	sig	från	anestesi	till	vuxna.	Den	pediatriska	patienten	sträcker	

sig	från	för	tidigt	födda	barn	till	tonåringar.	En	stor	del	av	de	anestesier	som	utförs	på	

barn	sker	i	samband	med	undersökningar	som	vuxna	genomför	i	vaket	tillstånd.	Barn	är	

inte	små	vuxna.	De	växer	hela	tiden,	vilket	medför	både	anatomiska	och	fysiologiska	

förändringar.	Det	innebär	att	anestesisjuksköterskan	måste	ha	särskilda	kunskaper,	i	

synnerhet	om	andning,	cirkulation	och	farmakokinetik	vid	olika	åldrar.	(Fanghol	&	Valla,	

2013;	Frenckner	et	al,	2015).	Det	är	stor	variation	mellan	friska	och	sjuka	barn.	Även	om	

barn	är	friska	så	är	marginalerna	mindre.	Att	söva	barn	kräver	kunskap	och	skicklighet	

att	hantera	luftvägen.	För	att	etablera	venvägar	krävs	manuell	skicklighet.	Dessutom	

krävs	noggrannhet	vid	dosering	av	läkemedel,	vätskor	och	ventilation	samt	öppna	

sinnen	för	barnets	och	de	anhörigas	situation	inför	anestesin	och	operationen.	Även	

behovet	av	sedation	och	ångestdämpning	måste	bedömas	utifrån	barnets	ålder,	mognad	

och	tidigare	erfarenheter.	För	att	ytterligare	minska	barnets	rädsla	och	behov	av	

anxiolytika	krävs	åldersanpassad	information	angående	preoperativa	förberedelser	

(Nilsson	&	Larsson,	2005).	

	

Målet	med	pediatrisk	anestesi	är	att	minimera	det	fysiska	obehaget	och	känslomässiga	

påfrestningen	för	barnet	(Shields,	2009).	Uppskattningsvis	upplever	ca	50-70%	av	de	

barn	som	ska	opereras	svår	ångest	och	oro	inför	sin	operation.	Oro	före	operation	kan	

leda	till	försämrat	samarbete	under	induktionen	(Berglund	et	al,	2013).	Barn	som	är	
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oroliga	och	ångestfyllda	under	anestesiinduktionen	kommer	sannolikt	att	vara	oroliga	

vid	uppvaknandet	och	kan	uppleva	mardrömmar,	separationsångest	och	raseriutbrott.	

Preoperativ	oro	hos	barn	bör	förebyggas	för	att	minska	det	psykiska	traumat	som	är	

relaterat	till	oro.	Preoperativ	förberedelse	har	visat	sig	minska	såväl	barnets	som	

förälderns	oro	och	de	beteenden	som	kan	ses	postoperativt	(Fernandes	et	al,	2014;	

Fincher	et	al,	2012;	Kain	et	al,	1999;	Kain	et	al,	2001).	Jean	Watsons	omvårdnadsteori	

beskriver	omvårdnaden	som	en	mellanmänsklig	omsorgsprocess.	Hon	utgår	från	ett	
humanvetenskapligt	synsätt	som	ska	innefatta	kärlek,	vänlighet	och	en	äkthet.	Varje	

människa	ses	som	en	värderad	person	som	ska	vårdas,	respekteras,	näras,	förstås	och	

assisteras	(Kristoffersen	et	al,	1998;	Watson,	1993).	Stressen	påverkar	såväl	barnet	som	

föräldrar,	men	även	hela	operationsteamet	(Davidson	&	McKenzie,	2011).	

	

Anestesipersonal	spenderar	i	genomsnitt	mindre	än	10	minuter	med	ett	barn	inför	

anestesin.	Eftersom	tiden	är	begränsad	är	det	desto	viktigare	att	den	används	effektivt.	

Att	skapa	en	relation	till	ett	barn	på	den	korta	tid	som	finns	är	en	av	de	största	

utmaningarna	en	anestesisjuksköterska	möter	(Berglund	et	al,	2013).	Watsons	

omvårdnadsteori	baseras	på	tio	verksamma,	karativa,	faktorer.	Den	sjunde	karativa	

faktorn	handlar	om	samspelet	individer	emellan	i	samband	med	undervisning	och	

inlärning.	Watson	menar	att	patienten	genom	undervisning	och	information	får	större	

möjlighet	att	bemästra	sin	situation	och	uppnå	kontroll	över	sitt	liv	vilket	leder	till	

minskad	stress	och	oro.	Hon	menar	vidare	att	sjuksköterskan	ska	ta	reda	på	patientens	

uppfattning	av	sin	situation	och	vad	patienten	har	för	kunskapsbehov.	Det	är	viktigt	att	

ta	hänsyn	till	patientens	tidigare	erfarenheter,	personliga	inställning,	beteende	och	

motivation.	Hon	anser	dessutom	att	man	ska	fokusera	mer	på	den	personliga	relationen	

och	lärandet	istället	för	att	bara	fokusera	på	undervisningen	(Watson,	1985).	

Barnanestesisjuksköterskor	har	beskrivit	att	de	i	vissa	möten	med	oroliga	barn	inte	

kunnat	bygga	någon	relation	inför	anestesin.	De	fann	att	vid	vissa	tillfällen	fanns	inga	

alternativ	till	att	använda	fysiskt	tvång.	The	Royal	College	of	Nursing’s	(RCN)-riktlinjer	

menar	att	fysiskt	tvång	endast	skall	användas	om	det	finns	fara	för	barnets	liv	(Berglund	

et	al,	2013).	Enligt	FN’s	barnkonvention	ska	barnets	bästa	komma	i	främsta	rummet	vid	

alla	beslut	som	rör	barn.	
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Förberedelse	för	och	induktion	av	anestesi	har	utvecklats	signifikant	över	det	sista	

decenniet,	särskilt	när	det	gäller	att	reducera	oro	och	ångest	genom	icke-farmakologiska	

och	farmakologiska	metoder.	Istället	för	att	premedicinera	enbart	med	sedativa	

läkemedel,	finns	en	mängd	andra	tekniker	som	används	för	att	reducera	ångest	och	

stress	samt	för	att	öka	samarbetsviljan	hos	barnen	vid	induktionen.	Många	icke-

farmakologiska	metoder	är	mycket	effektiva.	Sjukvårdspersonal	kan	utbildas	i	ångest-

reducerande	metoder	(Davidson	&	McKenzie,	2011;	Strom,	2012).	Ett	flertal	strategier	

har	tagits	fram	för	att	minska	både	barnens	men	även	föräldrarnas	oro.	Här	ses	till	

exempel	att	tysta	ner	på	sal	under	induktion	med	samtidigt	minimalt	sensoriskt	stimuli,	

musikterapi,	användandet	av	clowner,	akupressur,	hypnos,	preoperativ	information	på	

film	och	föräldrainformation.	Att	använda	sig	av	musik	före	kirurgi	kan	innebära	att	

skriva	sånger	för	att	uttrycka	känslor	och	tankar	och	de	små	barnen	kan	använda	sig	av	

rytm-instrument.	Musik	preoperativt	kan	även	underlätta	sövningsprocessen	samt	

användas	för	att	minska	smärta	postoperativt.	Musikterapi	kan	även	förbättra	sömnen	

samt	minska	behovet	av	smärtlindring	hos	patienter	under	postoperativ	vård.	Genom	att	

lära	föräldrarna	olika	strategier	kan	de	enrolleras	i	att	själva	distrahera	sina	barn	under	

den	preoperativa	fasen	samt	under	induktionen	(Dahmani	et	al,	2014;	Dreger	&	

Tremback,	2006).		En	studie	beskriver	att	terapeutisk	lek	är	effektiv	när	det	gäller	att	

minska	negativa	känslomässiga	yttringar	före	anestesiinduktion	och	minska	

postoperativ	smärta	hos	patienter	som	genomgår	elektiv	kirurgi.	Resultaten	pekar	på	att	

det	är	bra	att	barnen	får	leka	terapeutiskt	inför	operationen	(He	et	al,	2015).	

	

Preoperativ	ångest/oro	kan	kopplas	ihop	med	delirium	vilken	är	ett	postoperativt	

beteende	som	kan	inkludera	sådana	symptom	som	fäktande,	slående,	lättretlig,	

desorienterad	och	otröstlig	(Mountain	et	al,	2011).	Efter	att	Sevofluran	infördes,	vilken	

är	en	flyktig	inhalationsgas	som	ofta	används	inom	pediatrisk	anestesi,	har	delirium	

blivit	ett	allt	större	problem.	En	review-studie	visar	att	propofol,	halotan,	alfa-2	

agonister	(dexmedetomidine,	klonidin),	opioider	och	ketamin	minskar	risken	för	

delirium	jämfört	med	sevofluran	(Costi	et	al,	2014).	Små	barn	är	även	väl	

representerade	vad	gäller	förekomsten	av	delirium.	Att	förebygga	delirium	är	viktigt	och	

kan	ske	genom	att	förebygga	preoperativ	oro	och	ångest	med	hjälp	av	premedicinering	

och	olika	psykologiska	strategier	(Dahmani	et	al,	2014).		
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Problemformulering	
Barn	uppvisar	oro	och	ångest	inför	anestesi	och	kirurgi	och	det	är	en	utmaning	för	

anestesisjuksköterskan	att	minska	dessa	känslor	på	optimalt	vis	utifrån	barnets	

förutsättningar.	Arbetet	som	anestesisjuksköterska	är	ett	mångsidigt	arbete	och	

innefattar	många	utmaningar	och	oväntade	situationer,	vid	barnanestesi	är	detta	

speciellt	uttalat.	Att	vårda	barn	inför	operation	kräver	att	anestesisjuksköterskan	kan	

förstå	barnets	livsvärld	och	bemöta	eventuell	oro.	Anestesisjuksköterskan	använder	

kunskap,	erfarenhet,	fantasi	och	intuition	för	att	göra	det	korta	mötet	med	barnet	och	

dess	föräldrar	till	det	bästa.	Det	är	få	barn	som	accepterar	separation	från	sina	föräldrar	

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

kan	bli	stressande	både	för	barnet	och	för	föräldrarna.	Ett	scenario	med	fasthållning	och	

gråt	kan	leda	till	ett	vårdlidande	i	stället	för	ett	vårdande	möte	vilket	kan	ge	upphov	till	

negativa	erfarenheter	inför	framtida	kontakter	med	sjukvården.		

En	stor	andel	anestesisjuksköterskor	tycker	det	är	speciellt	utmanande	med	

barnanestesi.	Anestesisjuksköterskans	förhållningssätt	och	kompetens	är	viktig.	Det	är	

relevant	att	belysa	anestesisjuksköterskornas	erfarenheter	av	barnanestesi.		

	

Syfte	
Syftet	med	studien	är	att	beskriva	anestesisjuksköterskors	erfarenheter	av	att	söva	

barn.	

Urval		
Inklusionskriterierna	(Bilaga	1)	för	studien	var	att	personerna	som	intervjuades	skulle	

vara	anestesisjuksköterskor	från	samvårdsoperation,	kirurgoperation	eller	

neurokirurgoperation	vid	ett	av	de	svenska	regionsjukhusen.	Anestesisjuksköterskorna	

skulle	ha	erfarenhet	av	att	söva	barn	och	ha	arbetat	som	anestesisjuksköterska	i	mer	än	

tre	år.	Strävan	har	varit	att	uppnå	så	stor	bredd	som	möjligt	i	informanternas	

erfarenheter	för	att	öka	resultatets	giltighet	(Lundman	&	Hällgren	Graneheim,	2012).	

Verksamhetschefen	kontaktades	via	mail	med	informationsbrev	där	studien	beskrevs,	

för	att	få	godkännande	av	genomförande	av	studien	(Bilaga	2).	I	brevet	fanns	också	

tydlig	information	angående	vilka	som	står	bakom	studien	och	kontaktinformation	till	

författarna	samt	handledare.	Verksamhetschefen	svarade	omgående	och	gav	sitt	
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godkännande.	Därefter	togs	kontakt	med	vårdenhetscheferna	till	respektive	sektion	och	

ett	separat	informationsbrev	delades	ut	(Bilaga	3).	Vårdenhetscheferna	informerade	

personalstyrkan	om	studien	och	genom	ett	ändamålsenligt	urval	utsågs	informanterna	

(Polit,	2013).	Urvalet	av	deltagare	görs	med	hänsyn	till	syftet	för	studien	(Danielson,	

2012).	För	att	få	variationsrika	berättelser	eftersträvas	variation	i	ålder	och	kön	mellan	

informanterna.	I	kvalitativa	studier	används	ofta	ett	mindre	antal	informanter	jämfört	

med	kvantitativa	studier	(Henricson	&	Billhult,	2012).	Informanterna	var	4	män	och	8	

kvinnor	med	stor	variation	i	arbetslivserfarenhet	med	mellan	4,5	till	37	år	inom	yrket.	

Intervjuerna	gjordes	under	arbetstid	och	tidpunkt	för	intervjuerna	bestämdes	av	

respektive	vårdenhetschef	med	hänsyn	till	verksamheten.		

Metod	

Kvalitativ	intervjustudie	
För	att	fånga	anestesisjuksköterskornas	erfarenheter	valdes	kvalitativa	

semistrukturerade	intervjuer.	

	

Kvalitativ	innehållsanalys	
Samtliga	intervjuer	spelades	in	och	transkriberades	ordagrant.	Därefter	lästes	texterna	

igenom	i	sin	helhet	för	att	få	en	fördjupad	förståelse.	

Texterna	bröts	ned	i	meningsbärande	enheter,	meningsenheter,	som	utgjorde	grunden	

för	analysen.	Därefter	kondenserades	meningsenheterna	vilket	innebär	att	de	

ytterligare	förkortades	utan	att	förlora	sin	kärna,	detta	för	att	göra	textmassan	mindre	

och	mer	lätthanterlig.	Dessa	meningsenheter	benämndes	med	etiketter	eller	koder,	som	

i	sin	tur	delades	in	i	kategorier	eller	subkategorier	på	ett	sådant	sätt	att	dessa	kategorier	

ska	vara	invärtes	homogena	och	externt	heterogena	(Graneheim	&	Lundman,	2004).	

Detta	medför	att	en	kategori	innefattar	flera	koder	med	liknande	innehåll	och	sålunda	

ska	särskilja	sig	från	innehållet	i	en	annan	kategori	(Lundman	&	Hällgren	Graneheim,	

2012).	Se	tabell	1.	
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Tabell	1;	Exempel	på	innehållsanalys	
	
Meningsbärande	
enhet	

Meningsenhet	 Kod	 Subkategori	 Kategori	

Ähhh,	sitter	det	
ingen	nål	så	är	det	ju	
väldigt	tråkigt	för	att	
då	är	det	ju	
tvångshållning	med	
masken	som	sker	
om	det	inte…	om	det	
är…	om	vi	inte	har	
tiden.	

Om	ingen	nål,	
blir	det	
fasthållning	och	
mask.	
	

Utan	nål	–	
fasthållning	och	
mask	

Olika	
strategier	

Följsamhet	
till	unika	
situationer	

Så	att…	Och	det	är	ju	
det	man	får	tänka	på	
när	man	söver	barn	
också,	att	man	kan	
ju	förstöra	för	
framtiden	om	man	
gör	det	på	fel	sätt.		
Så	det	är	ju	oerhört	
viktigt.	

Man	måste	
tänka	på	att	det	
man	gör	kan	ha	
betydelse	för	
framtiden.	

Bra	
omhändertagande	
kan	underlätta	för	
framtiden	

Erfarenheter	 Det	viktiga	
mötet	

	

Förförståelse	
Förförståelse	innebär	vad	forskaren	i	förväg	tror	sig	komma	att	finna	och	dennes	syn	på	

hur	världen	är	och	bör	vara.	Den	hermeneutiska	fenomenologin	ser	forskarens	

förförståelse	som	en	förutsättning	för	att	utveckla	ny	kunskap	och	förståelse.	Forskaren	

bär	med	sig	en	uppfattning,	förförståelse,	om	fenomenet	man	vill	studera.	Detta	är	det	

som	utgör	vårt	subjektiva	forskningsperspektiv	vilket	är	en	förutsättning	för	att	kunna	

uppfatta	fenomenet.	Sålunda	är	forskarens	subjektivitet	ett	redskap	i	

forskningsprocessen,	men	skulle	även	kunna	bli	ett	hinder	för	forskaren	att	se	något	

nytt.	Den	egna	subjektiviteten	och	förförståelsen	måste	därför	reflekteras,	vilket	ses	som	

ett	viktigt	led	i	den	fenomenologiska	forskningsprocessen	(Rosberg,	2012).	

	

Innan	intervjuerna	i	studien	ägde	rum	skrevs	förförståelsen	ner	och	reflekterades.	Syftet	

med	detta	var	att	medvetandegöra	förförståelsen.	Förförståelsen	bestod	av	att	en	oro	

och	rädsla	inför	generell	anestesi	infann	sig	hos	många	barn	och	att	detta	innebar	ett	

obehag	och	lidande	för	patienterna	och	en	stress	för	anestesisjuksköterskorna.	
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Genom	att	reflektera	och	diskutera	förförståelsen	ofta	genom	forskningsprocessen	

gjordes	försök	att	förhindra	en	inverkan	på	studien.		

Etiska	överväganden	
Deltagarna	erhöll	både	skriftlig	och	muntlig	information,	samt	informerades	att	

deltagande	i	studien	är	frivilligt	samt	att	alla	data	avpersonifieras.	

Författarna	har	tagit	hänsyn	till	de	fyra	etiska	kraven	gällande	information,	samtycke,	

konfidentialitet	och	nyttjande.	Vidare	har	informanterna	avidentifierats	i	enlighet	med	

vetenskapsrådet	så	att	ingen	information	kunde	härledas	till	någon	patient	eller	

informant	(Vetenskapsrådet,	2002):		

	

1. Informationskravet		

Forskaren	skall	informera	de	av	forskningen	berörda	om	den	aktuella	forsknings-	

uppgiftens	syfte.		

2. Samtyckeskravet		

Deltagare	i	en	undersökning	har	rätt	att	själva	bestämma	över	sin	medverkan.		

3. Konfidentialitetskravet		

Uppgifter	om	alla	i	en	undersökning	ingående	personer	skall	ges	största	möjliga	

konfidentialitet	och	personuppgifterna	skall	förvaras	på	ett	sådant	sätt	att	

obehöriga	inte	kan	ta	del	av	dem.		

4. Nyttjandekravet		

Uppgifter	insamlade	om	enskilda	personer	får	endast	användas	för	forsknings-	

ändamål.		

	

Enligt	Socialstyrelsens	vägledning	för	barnhälsovården	ska	tre	etiska	principer	ligga	till	

grund	för	prioriteringarna	inom	vård	till	barn:	

Människovärdesprincipen	är	ett	sätt	för	personalen	att	arbeta	där	man	utgår	från	att	alla	

människor,	oavsett	ålder,	har	samma	värde	oavsett	funktion	och	ställning	i	samhället.	

Behov-	och	solidaritetsprincipen	innebär	sjukvårdens	resurser	ska	fördelas	efter	behov.	

Slutligen	finns	även	i	sjukvården	en	kostnadseffektivitetsprincip	vilken	grundar	sig	i	att	

personalen	bör	vara	medveten	om	kostnad	kontra	effektivitet	utan	att	göra	avkall	

vårdens	kvalitet	(Sverige,	2014).	
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Datainsamling	
Deltagarna	fick	möjlighet	att	läsa	igenom	studiens	syfte	i	informationsbrevet	vilket	

innebär	att	deltagaren	erhåller	fördjupad	information	om	studien	och	dess	syfte	samt	

information	om	att	deltagandet	var	frivilligt	och	att	de	kunde	avbryta	sitt	deltagande	när	

som	helst	utan	förklaring	eller	konsekvens(Bilaga	3)	(Polit,	2013).	Där	framgick	även	att	

materialet	skulle	behandlas	konfidentiellt.	Även	muntlig	information	kring	detta	gavs	

strax	inför	varje	intervju.			

	

En	pilotintervju	genomfördes	och	inkluderades	i	studien.	Plats	för	intervju	var	alltid	i	

anslutning	till	operationsavdelningen	i	en	avskild	lokal	och	där	dialogen	kunde	ske	

ostört.	För	att	stimulera	berättandet	gjordes	datainsamlingen	med	hjälp	av	

semistrukturerade	frågor	(Bilaga	4),	som	inriktar	sig	på	anestesisjuksköterskors	

erfarenheter	av	barnanestesi.	En	intervjuguide	utarbetades	för	intervjun	och	är	ett	

manus	som	strukturerar	intervjuprocessen	(Kvale,	2014).	En	semistrukturerad	

intervjuguide	har	som	fördel	att	frågorna	inte	behöver	tas	i	samma	ordning,	utan	

intervjupersonerna	kan	anpassa	sig	till	vad	som	kommer	upp	i	intervjun	(Danielson,	

2012).	Intervjuerna	inleddes	med	en	så	kallad	orientering	vilket	innebar	att	författarna	

berättade	vad	studiens	syfte	var	och	informanterna	fick	möjlighet	att	ställa	eventuella	

frågor,	samt	att	intervjudeltagarna	informerades	om	etiska	aspekter	kring	deltagandet	i	

studien	(Kvale,	2014).		

	

Forskaren	ska	låta	informanten	berätta	sin	historia	utan	att	avbryta	i	onödan.	Därför	fick	

det	uppstå	tystnader	under	intervjuerna,	vilket	kan	användas	för	att	komma	vidare	i	

intervjun	(Polit,	2012).	Genomsnittstiden	för	intervjuerna	var	cirka	15	minuter.	

Intervjuerna	spelades	in	på	band	och	transkriberades	ordagrant.	När	intervjuerna	

uppfattades	som	att	vara	i	slutskedet	ställdes	frågan:	”Är	det	nåt	mer	som	du	vill	berätta	

för	oss	som	vi	inte	frågat	om?”		

	

Begreppsbeskrivning	
Med	barn	avses	alla	människor	i	åldern	0-18	år	(Unicef,	2013).	Denna	magisteruppsats	

handlar	om	barn	som	är	under	10	år	och	författarna	har	valt	att	använda	ordet	barn	för	
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att	beskriva	dessa.	Om	inget	annat	anges	i	texten	syftar	ordet	barn	på	barn	under	10	år.	

När	innehållet	vid	något	enstaka	tillfälle	syftar	på	barn	i	allmänhet	eller	barn	i	någon	

annan	ålder	framgår	det	i	texten.	

	

Resultat	
Resultatet	presenteras	i	sex	kategorier,	föräldrar,	yrkesutövandet,	följsamhet	till	unika	

situationer,	det	viktiga	mötet,	premedicinering	och	yttre	faktorer.	Med	underliggande	

tretton	subkategorier:	

	

Tabell	2;	Kategorier	och	subkategorier	

Kategori	 Subkategori	

Föräldrar	 Föräldranärvaro	

Involvera	föräldrarna	

Yrkesutövandet	 Att	vara	förberedd	

Tydlig	arbetsfördelning	-	samarbete	

Följsamhet	till	unika	situationer	 Olika	strategier	

Flexibilitet	

Det	viktiga	mötet	 Bemötande	

Avleda	

Tidigare	erfarenheter	har	betydelse	

Premedicinering	 Optimerad	premedicinering	

Att	ha	venös	infart	

Yttre	faktorer	 Anpassad	miljö	

Organisation	

	

Föräldrar	
Anestesisjuksköterskorna	beskrev	att	fokus	ligger	i	första	hand	på	barnet	och	föräldern	

framför	det	tekniska	under	den	preoperativa	perioden.	Föräldrarna	är	alltid	med	inne	

på	operationssalen	och	de	är	väldigt	viktiga	trots	eventuell	oro.	Föräldrarna	är	de	som	

känner	barnet	bäst	och	står	för	tryggheten.		
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Kategorin	Föräldrar	beskrivs	av	de	två	subkategorierna	Föräldranärvaro	och	Involvera	

föräldrarna.	

	

Föräldranärvaro	

I	intervjuerna	framkom	att	det	var	rutin	att	låta	föräldrarna	närvara	under	induktionen	

såvida	det	inte	gäller	spädbarn	under	tre	månader	eller	urakuta	ingrepp.	

Anestesisjuksköterskorna	beskrev	att	separation	från	föräldern	är	svår	efter	

spädbarnsåldern,	barnet	separeras	inte	från	föräldern	förrän	det	har	somnat.	Föräldern	

är	även	närvarande	när	barnet	vaknar	på	UVA.	De	beskrev	att	trots	att	det	var	viktigt	att	

föräldern	var	närvarande	så	hade	de	erfarenhet	av	att	rädda	föräldrar	kan	oroa	barnen	

och	en	stressad	förälder	kan	stressa	barnet	trots	bra	premedicinering.	En	stressad	

förälder	kan	påverka	barnet	som	i	sin	tur	kan	ge	ökad	stress	hos	personalen.	Likaväl	kan	

en	lugn	förälder	lugna	det	stressade	barnet	och	skapa	lugn	och	trygghet.	

	

”Men	det	är	lite	som	vi	har	kommit	in	lite	på	tidigare;	om	man	har	en	förälder	
som	är	helt	hysteriskt	orolig	och	hysterisk	därför,	då	kan	jag	ibland	uppleva	
att	det	bara	stressar	barnen	ännu	mer”	

	

Involvera	föräldrarna	

Anestesisjuksköterskor	beskrev	vikten	av	att	föräldrarna	engageras	och	får	känna	sig	

delaktiga	och	betydelsefulla.	Nervösa	föräldrar	kan	få	hjälpa	till	för	att	hållas	sysselsatta	

genom	att	tilldelas	en	enkel	uppgift.	Att	utföra	en	uppgift	kan	leda	till	att	de	blir	mindre	

nervösa	och	i	förlängningen	förmedla	lugn	till	barnet.	Anestesisjuksköterskorna	beskrev	

att	involvera	föräldern	kunde	även	vara	att	barnet	får	sitta	i	förälderns	knä	och	somna	

där	vid	induktion	med	gas.	När	barnet	har	somnat	lyfts	det	sedan	över	till	

operationsbordet		

	

”Och	även	om	föräldern	är	orolig	så	pratar	jag	ju	till	dom	också,	och	gör	dom	
delaktiga	och	sätter	dom	på	en	stol	och,	berättar	hur	viktig	du	är	och...	Känn	
dig	aldrig	i	vägen	utan	vi	går	runt	och...	De	ska	känna	sig,	att	man	bryr	sig	om	
dom	också.”		
	
”Och	det	brukar	vi	se,	när	dom	är	lite	större	som	sagt,	och	man	har	en	orolig	
förälder	då	brukar	vi	fort	sätta	dom	i	sängen	och	så	sätter	vi	mamman	bredvid;	
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sitt	där	och	håll	i	den	hära	pinnen	typ,	nä	men	så	får	dom	en	uppgift	att	göra	och	
så	blir	dom	inte	lika	nervös	och	kan	sitta	och	hålla	i	sitt	barn	och	föra	över	utan	
då	får	dom	sitta	på	sängen	och	så	nämen	mamma	sitter	där	mitt	emot	dig	eller	
pappa	sitter	mitt	emot.	Det	har	ju	jätteinverkan	om	föräldrarna	är…”	

	

	

Yrkesutövandet	
Yrkesutövandet	i	studien	handlar	om	anestesisjuksköterskornas	förberedelser	såväl	

som	operationsteamets	samarbete	sinsemellan.	

	

Kategorin	Yrkesutövandet	beskrivs	genom	de	två	subkategorierna	Att	vara	förberedd	

och	Tydlig	arbetsfördelning	–	samarbete.		

	

Att	vara	förberedd	

Anestesisjuksköterskorna	upplever	att	det	är	viktigt	att	vara	väl	förberedd,	liksom	att	

induktionsmetoden	är	bestämd	och	att	läkemedel	och	utrustning	är	iordningställda	i	

förväg.	Förhandsinformation	hämtar	de	såväl	från	den	preoperativa	bedömningen	som	

från	olika	journalsystem	vilket	underlättar	omhändertagandet	och	skapar	trygghet.	Att	

vara	väl	förberedd	skapade	en	känsla	av	trygghet	Flera	betonade	betydelsen	av	att	även	

barnet	och	föräldrarna	förbereds	löpande	preoperativt	om	vad	som	kommer	att	hända	

inne	på	operationssalen.		

	

”Så,	men,	jaa,	det	är	väl	det	man	kan	tänka	allmänt,	å	man	brukar	ju	
förbereda	sig	mentalt	också;	läsa	på,	räkna	ut	doser,	allt	så	att,	ja	så	att	jag	
vet	vad	jag	ska	göra	helt	enkelt.	Det	är	väl	litegrann	så	jag	brukar	förbereda	
mig	mentalt	då,	plus	att	narkosläkaren	också	innan	vi	tar	in	barnet	så	att,	ja,	
så	att	vi	vet	att	vi	tänker	lika	då.”	

	

”Så,	läs	på,	gör	det	du	ska.	Räkna	ut	doser,	ja,	då	kan	det	inte	gå	fel.	Eller	allt	
kan	ju	gå	fel,	men	då,	ja,	då	är	du	förberedd	om	vi	säger	så.”	

	

Tydlig	arbetsfördelning	–	samarbete		

Vikten	av	att	delegera	arbetsuppgifter	bland	personalen	innan	barnet	tas	emot	

eftersträvas.	Anestesisjuksköterskorna	beskrev	det	som	en	god	metod	att	i	förväg	plocka	

fram	aktuell	övervakningsutrustning	samt	komma	överens	om	vem	i	teamet	som	
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ansvarar	för	vad,	men	även	vem	som	tar	hand	om	föräldern	i	efterhand	och	tar	

kontaktuppgifter	för	att	kunna	meddela	när	operationen	är	klar	och	vart	de	ska	gå.	Detta	

för	att	öka	intrycket	av	lugn	och	trygghet	på	operationssalen.		

	

”Och	så	har	man	delegerat	alla	arbetsuppgifter	innan	man	tar	emot	barnet.:	
Jag	tar	pratet	med	barnet,	jag	tar	huvudändan.	Du	tar	föräldern	och	ser	till	
att	de	kommer	ut	och	hittar	ut	härifrån	och	att	man	tar	telefonnummer	så	att	
man	kan	ringa	och	att	man	berättar	då	att	det	kan	ta	tid	med	förberedelserna	
att	man	ska	tvätta	och	klä	och	operationen	och	det	behöver	ju	inte	ha	hänt	
nånting	än	om	det	tar	tid.	Och	vi	ringer	till	dig	när	barnet	ligger	på	
uppvakningen	och	vart	dom	ska	gå.	Gå	och	ta	en	kopp	kaffe	och	ta	det	lite	
lugnt,	så	hör	vi	av	oss.	”	

	

Betydelsen	av	att	en	person	i	personalgruppen,	informerar	och	kommunicerar	lugnande	

med	barnet	framkom.	Vanligtvis	var	detta	den	som	ansvarade	för	luftvägen.	

Anestesiolog	finns	i	stort	sett	alltid	med	på	operationssalen	när	barn	sövs.	

	

”Lägger	jag	mig	i	om	jag	inte	ska	ta	luftvägen…	det	blir	bara	stressande	för	
barnen.	Ju	mer	som	pratar,	ju	fler	som	pratar,	och	ju	mer	info	dom	får	från	
olika	håll,	så,	då	tror	jag	dom	blir	bara	stressade.”		

	

Några	informanter	har	förmedlat	att	samspelet	mellan	anestesiolog	och	

anestesisjuksköterska	inte	alltid	fungerar.	Anestesisjuksköterskorna	beskrev	att	det	

blivit	allt	vanligare	att	anestesiologerna	tar	huvudansvaret	och	

anestesisjuksköterskorna	hamnar	i	bisittarroll,	vilket	de	ansåg	vara	en	fara	att	de	tappar	

det	kliniska	handlaget.	

	
”Men	där	är	vi	ju	olika.	Vi	jobbar	också	olika,	vi	har	inte	tränat	oss	så	mycket	
att	jobba	i	ett	team.”		
	
”Och…	jag	kan	ju	ta	med	det	nu	också	då	att	sista	tiden	har	det	blivit	allt	
vanligare	att	narkosläkarna	tar	huvudansvaret	så	att	man	blir	i	bisittarroll.	
Då	tappar	man	ju	lite	känsla	förstås.”	

	

	

Följsamhet	till	unika	situationer	
Upplevelsen	bland	anestesisjuksköterskorna	var	att	alla	barn	är	olika	samtidigt	som	alla	

anestesisjuksköterskorna	har	en	egen	strategi	vid	barnanestesi.	Därför	blir	varje	
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omvårdnadssituation	unik.	En	utmärkande	egenskap	hos	anestesisjuksköterskorna	är	

deras	lyhördhet	för	den	unika	situationen.	

	

Kategorin	Följsamhet	till	unika	situationer	beskrivs	genom	de	två	subkategorierna	Olika	

strategier	och	Flexibilitet.	

	

Olika	strategier	

Upplevelsen	bland	informanterna	var	att	det	är	svårt	att	hitta	en	enhetlig	strategi,	då	de	

flesta	anestesiologer	har	olika	sövningsmetoder.	Det	beskrivs	att	valet	av	strategi	kräver	

fingertoppskänsla	och	strategin	måste	fungera	såväl	för	barnet	som	för	

anestesisjuksköterskan.	

	

”ja,	det	är	ju	svårt	att	säga...	eeh	eftersom	vi	är	så	olika	individer	som	tar	hand	
om	barnen	också.	En	del	narkosläkare	har	sitt…	sin	stil	och	den	andra	har	en	
annan	stil	och...	Det	är	jättesvårt.”	

	

Alla	informanter	hade	en	specifik	åldersgrupp	de	upplevde	som	mer	utmanande	att	

söva,	denna	åldersgrupp	var	dock	olika	för	alla	informanter.	Det	framkom	även	att	det	

kan	upplevas	som	stressande	att	alla	barn	är	olika.		

	

”Men	det	beror	på	vad	det	är	för	barn	också.	Vad	det	är	för	storlek	på	barnet.	Är	
det	ett	litet	barn	eller	är	det	ett	stort	barn	som	man	kan	kommunicera	med.”	

	

De	flesta	informanter	beskrev	en	upplevelse	av	obehag	vid	fasthållning,	men	såg	det	som	

enda	utväg	om	barnet	inte	hade	någon	venös	infart.	Om	föräldrarna	är	informerade	och	

samtycker	kan	mindre	barn	tvingas	genom	att	masken	hålls	fast	och	

anestesisjuksköterskan	försöker	då	att	”göra	pinan	kort”.	Större	barn	kan	de	inte	tvinga,	

dels	på	grund	av	sin	storlek	och	dels	på	grund	av	den	egna	integriteten.	Vissa	tyckte	att	

de	större	barnen	ibland	kunde	få	möjlighet	att	påverka	val	av	induktionsmetod.	Barnet	

får	aldrig	luras	till	att	tro	att	det	inte	kommer	att	kännas	något.	

	

”Ähhh,	sitter	det	ingen	nål	så	är	det	ju	väldigt	tråkigt	för	att	då	är	det	ju	
tvångshållning	med	masken	som	sker	om	det	inte…	om	det	är…	om	vi	inte	har	
tiden.”	
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”för	då	kanske	man	kan	lirka	och	försöka	få	dit	nålen,	för	det	vore	ju	det	bästa,	
för	att	tvångshålla	masken	det	tycker	jag	inte	alls	känns	nåt	roligt,	men	ibland	är	
det	ju	det	enda.”	
	
”Å	tänker	man	på	hur	vi	sövde	barn	när	jag	börja,	då	skäms	man	ju.	Då	tycker	
man	det	är	skandal.	För	det	fanns	ju…	Asså	bara	en	metod	och	det	var	ju	bara	
att	våldhålla	fast	barnet	med	mask,	det	gör	vi	ju	sällan	idag.”		

	
	

Flexibilitet	

I	intervjuerna	framkom	att	det	är	viktigt	att	vara	flexibel	i	arbetet	som	

anestesisjuksköterska.	Anestesisjuksköterskorna	beskrev	att	de	läser	in	och	tolkar	

barnets	tidigare	erfarenheter	genom	hur	barnet	uppträder,	och	anpassar	strategin	

därefter.	Situationer	kan	förändras	och	behöva	omvärderas	och	måste	alltid	anpassas	

efter	barnet,	vilket	ibland	till	och	med	kan	innebära	att	induktionen	avbryts	och	

ingreppet	skjuts	upp.		Informanterna	beskrev	att	de	vid	tidsbrist	eller	om	barnet	

totalvägrade	hellre	avbröt	än	forcerade	och	tvingade.	

	

”Och	ibland	händer	det	ju	att	vi	avstyr.	Då	händer	det	ju	att:	nej	det	här	får	vi	
göra	om.	Då	får	ni	komma	tillbaka	en	annan	gång.	Vi	får	ha	en	bättre	
premedicinering.”		
	
”Så	att….	Jag	tycker…..	man	ska	va	lite	flexibel	i	att	se,	vilket	barn	har	jag	här?	
Vad	är	det	som	ska	göras?	Vad	har	dom	med	sig	i	ryggsäcken?	och	vad	kan	jag	
förmedla?”	

	

Det	viktiga	mötet	
Det	framfördes	att	anestesisjuksköterskorna	har	väldigt	kort	tid	på	sig	att	etablera	en	

förtroendefull	relation.	Barn	och	föräldrar	ska	mötas	med	respekt	och	kräver	en	

engagerad	anestesisjuksköterska.	En	strategi	som	beskrevs	var	att	skapa	en	tidig	

kontakt,	gärna	redan	på	UVA	preoperativt,	vilket	underlättar	för	att	skapa	en	trygg	

relation	som	ger	en	lugn	och	avdramatiserad	induktion.	Induktionen	kan	göras	rolig	

genom	att	avdramatisera	med	lek.		

	

Kategorin	Det	viktiga	mötet	beskrivs	genom	de	tre	subkategorierna	Bemötande,	Avleda	

och	Tidigare	erfarenheter	har	betydelse	
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Bemötande	

Deltagarna	i	studien	betonade	vikten	av	att	skapa	en	god	relation	till	hela	familjen	för	att	

inge	lugn	och	en	nära	relation	underlättar	för	att	se	hur	barnet	mår.	Det	ansågs	

värdefullt	att	förklara	vad	som	kommer	att	hända	på	ett	sätt	som	barnet	förstår	och	med	

rätt	nivå	på	informationen	kan	barnets	nyfikenhet	väckas,	liksom	att	välinformerade	och	

införstådda	föräldrar	ger	trygghet.	Anestesisjuksköterskorna	upplevde	att	information	

till	föräldrarna	är	en	bra	metod	att	lugna	föräldrarna	och	därigenom	lugna	barnen.	

	

”Å	om	man	lägger	på	rätt	nivå	den	här	informationen	och	man	kan	låta	dom	
rita	med	den	här	saturationsmätaren	och	dom	ser	kurvan	och	dom	är	med	på	
ett	annat	sätt	och	får	se	alla	apparater	och	tycker	att	det	är	spännande.”	

	

”Information	för	föräldrar	är	ju	jätteviktig!”		
	

I	berättelserna	framkom	vikten	av	att	inte	stressa,	att	låta	det	ta	sin	tid.	En	deltagare	

beskrev	det	som	att	hon	gärna	ger	lite	extra	av	sig	själv	för	att	trygga	upp	barnet.	Att	

använda	sig	av	lustgas	som	hjälpmedel	för	att	lugna	barnet,	beskrevs	som	en	teknik	som	

ibland	glöms	bort.	

	
”Men	jag	försöker	ta	mig	den	tiden.	För	att	jag	tycker	att	den	tiden	kan	jag	
låta	gå	längre,	att	jag	få..ett	sam….	Asså	vad	ska	jag	säga…..	en	samhörighet	
med	barnet	att	dom	känner	sig	trygg	med	mig.	”	
		

Avleda	

Anestesisjuksköterskorna	försöker	avleda	barnets	uppmärksamhet,	erfarenhetsmässigt	

beskrev	de	vikten	av	att	skapa	en	nyfikenhet	kring	situationen.	Nyfikna	barn	går	lättare	

att	avleda.	Det	finns	ett	fåtal	hjälpmedel	att	tillgå	såsom	små	leksaker	och	det	går	ibland	

att	lirka	och	leka.	Anestesisjuksköetrskorna	beskrev	hur	de	på	olika	sätt	försökte	göra	

induktionstillfället	till	en	lek	där	t	ex	masken	kan	göras	till	flygarmask	och	barnet	får	

försöka	blåsa	upp	narkosballongen.	Förhoppningen	bland	informanterna	var	att	ett	

delaktigt	barn	får	en	mer	positiv	upplevelse.		

	

”Ja	då	brukar	jag	väl…	ja,	få	dom	å	tro	att	dom	ä	pilot	till	exempel,	det	brukar	
jag	ofta	köra	med.	Att	dom	ska	ha	en	pilotmask,	å	att	det	tankas	flygbensin	å…	
Många	gånger	kan	man	lura	dom.”	
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De	flesta	av	informanterna	gjorde	stora	ansträngningar	gällande	att	försöka	avleda	

medan	fåtalet	upplevde	att	det	inte	underlättade	situationen.	Det	beskrevs	att	det	

föreligger	en	svårighet	i	att	trösta	eftersom	det	sällan	finns	någon	relation	till	barnet.	

	

”Ja	vi	har	en	stor	hink	med	leksaker.	
Men,	det	är	samma	där,	det	är	ingen	som	är	så	jätteintresserad,	när	de	ska	
sövas,	utan	det	är	antingen	så	får	man	gå	dit	efteråt	men	nånting	eller…”	
	
”Det	går	som	inte	å	rätta	till	ledsenheten,	det	tror	jag	är	svårt,	om	man	inte	
känner	dom	sen	tidigare.”		

	

Tidigare	erfarenheter	har	betydelse		

Det	framkom	att	barnets	tidigare	erfarenheter	har	betydelse,	såväl	positiva	som	

negativa.		Tidigare	positiva	erfarenheter	underlättar	och	tidigare	negativa	erfarenheter	

påverkar	negativt,	även	på	små	barn.	Ett	bra	omhändertagande	kan	underlätta	för	

framtida	vårdkontakter.	Upplevelsen	var	att	den	preoperativa	bedömningen	beskriver	

barnets	tidigare	negativa	upplevelser,	vilket	är	en	viktig	förhandsinformation.	

	

”Så	att..	Och	det	är	ju	det	man	får	tänka	på	när	man	söver	barn	också,	att	man	
kan	ju	förstöra	för	framtiden	om	man	gör	det	på	fel	sätt.		Så	det	är	ju	oerhört	
viktigt.”	

	

Det	finns	stor	variation	bland	anestesiologernas	erfarenhet	vilket	påverkar	valet	av	

strategin.	Den	beskrivna	upplevelsen	är	att	det	känns	tryggt	med	en	anestesiolog	som	är	

van	att	söva	barn.		

	
”En	van	narkosläkare,	nu	har	vi	ju	några	specifika	narkosläkare	som	i	princip	
bara	söver	barn	och	det	tycker	jag	är	bra	att	man	vet	att	dom	här	personerna,	
de	kan	det	här	jättebra.	Och	det	känns	faktiskt	väldigt	tryggt	tycker	jag,	
eftersom	nu	roterar	vi	ju	mycket	från	sal	till	sal	alltså	och	ja,	och	då	är	det	ju	
kanske	att	ibland	kanske	du	inte	har	sövt	ett	barn	på	tre	månader	och	så	vet	
du	oj,	nu	är	det	barnsövning	igen.	Ja,	men	då	vet	man	att	jamen	okej,	du	vet	
det	är	en	erfaren	narkosläkare	som	är	van	med	barnsövningar	så	det	är	ba	
lugnt.”	
	

Anestesisjuksköterskorna	upplevde	att	det	behövs	erfarenhet	i	yrket,	när	det	

gäller	att	söva	barn,	detta	medför	en	klinisk	färdighet	som	ger	en	ökad	känsla	av	

trygghet.		
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”Man	behöver	tiden,	man	behöver	erfarenheten	för	då	är	man	mera	lugn	
själv,”		

	

Premedicinering	
En	bra	och	välplanerad	premedicinering	är	viktig	och	angavs	som	den	enskilt	mest	

betydelsefulla	strategin	att	lugna	ett	oroligt	barn.		

	

Kategorin	Premedicinering	beskrivs	genom	de	två	subkategorierna	Optimerad	

premedicinering	och	Att	ha	venös	infart.	

	

Optimerad	premedicinering	

Resultatet	visar	att	det	är	viktigt	att	ha	en	välplanerad	premedicinering.	Det	finns	olika	

preparat	och	administreringsformer	och	det	framkommer	att	olika	anestesiologer	

föredrog	att	använda	sig	av	olika	läkemedel.	Det	beskrevs	att	vid	god	effekt	av	

premedicineringen	kommer	barnet	halvsovande	till	operationsavdelningen	och	

anestesisjuksköterskorna	beskrev	att	induktionen	upplevdes	stillsammare.	Andra	

preparat	eller	feldosering	kan	däremot	excitera	och	ge	misstänksamhet.		

	
”Och	så	har	vi	nåt	som	de	har	börjat	använda	på	2:an,	Dexdor	heter	det	va?	Det	
har	ju	också	samma	effekt,	men	det	är	väl	så	mycket	dyrare,	visst	är	det	det.	Det	
har	ju	snabbare	anslag.	Jag	har	inte	använt	Dexdor	så	jättemycket	för	vi	har,	ju	
oftast	planerade,	då	hinner	de	ju	få	in	Klonidinet	i	tid.	Men	när	jag	väl	har	haft,	
de	jag	har	haft,	så	har	det	ju	exakt	samma	effekt	att	barnet	är	ju	jättelugna	å	
jättefina	om	de	inte	har	somnat	så	är	de	lugna	och	fina	annars	kommer	de	ju	
ofta	sovandes	redan	och…	Ja	då	är	det	ju	inga	problem	alls.”	

	

De	beskriver	även	att	det	är	en	svår	balansgång	mellan	att	få	en	optimerad	sedativ	effekt	

av	premedicineringen	utan	att	barnet	blir	kvar	för	länge	på	uppvakningsavdelningen.	

Anestesipersonalen	vill	att	barnen	ska	komma	trötta	till	operationsavdelningen,	medan	

uppvakningspersonalen	vill	att	barnen	snabbt	ska	vakna	för	att	kunna	gå	hem.	

	

”Som	det	är	idag…	Dexdor	började	vi	ju	med.	Fick	dom	ju	från	början	för	hög	dos,	
så	då	klagade	ju	uppvaket	på	att	de	aldrig,	de	blev	aldrig	av	med	barnen,	de	sov	
ju	hela	dagen.	Eeeeh.	Jaa,	så	det	är	ju	som	en	balansgång	där	att	hitta	den	rätta	
dosen,	så	att	de	är	bra	premedicinerade,	sover	lagom	stund	på	UVA,	för	det	är	
bra.	När	de	sen	vaknar	upp,	då	mår	dom	ju	bra	och	kan	gå	hem.	Eeeh.	Utan	att	
det	blir	kö	till	UVA.	Att	det	blir	smockat	där	och	att	det	inte	blir	nån	ruljans.”		
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Att	ha	en	venös	infart	

De	flesta	av	informanterna	tyckte	att	det	underlättade	om	barnet	hade	en	venös	infart	

från	avdelningen,	då	detta	innebar	att	gasinduktion	inte	behövdes.	En	optimerad	

premedicinering	kan	även	underlätta	för	nålsättning.		

	
”Eh,	men	det	är	ju	klart	att,	har	barnet	nål	så	är	det	ju	mycket	bättre,	då	går	det	
ju	geschvint	å	fort	å	söva	det,	så	har	man	en	barnavdelning	där	de	sätter	nålar	så	
är	det	ju….	Jättebra”	

Upplevelsen	var	att	om	barnet	redan	hade	en	intravenös	infart,	medförde	detta	att	det	

genom	intravenös	induktion	somnade	lugnare.	En	strategi	som	framkom	var	att	med	

intravenös	infart	kan	anestesisjuksköterskan	börja	ge	lite	smärtstillande	eller	

sömnmedel	medan	barnet	leker.	

		

”Jag	tycker	nålen..	att	de	har	en	nål	och	får	propofol	och	somnar	lugnt	och	fint	i	
mamma	och	pappas	famn	och	sen	lyfter	man	över	dom	till	operationsbordet.	Det	
är	minst	traumatiskt.”		

	

Det	beskrevs	som	betydelsefullt	att	ha	en	intravenös	infart	preoperativt.	Dessutom	sågs	

det	som	en	säkerhetsfråga	och	beskrevs	i	ordalag	som	att	det	upplevdes	stressande	att	

inducera	anestesin	med	gas	utan	att	ha	en	venös	infart.	

	

”Det	är	ju	också	säkrare.	För	ibland	får	vi	ju…	tar	det	ju	jättelång	tid	att	få	in	en	
nål.	När	vi	har	dom	på	mask.	Och….	Det	är	ju	inte	heller	så	säkert.	Så	det	är	ju	
också	en	stress.	Att	fort	få	in	en	nål,	eller	en	infart.		Så	det	är	ju	säkrare	på	alla	
sätt	att	ha	en	nål	före.	Det	är	det.”	

		

Yttre	faktorer	
Anestesisjuksköterskornas	beskrev	att	deras	arbete	påverkas	av	faktorer	såsom	pressat	

tidsschema	och	operationssalarnas	sterila	utformning.	Faktorer	som	individen	inte	

råder	över.	

	

Kategorin	Yttre	faktorer	beskrivs	genom	de	två	subkategorierna	Anpassad	miljö	och	

Organisation.	
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Anpassad	miljö		

Enligt	informanterna	finns	det	en	barnanpassad	operationssal.	Informanterna	beskrev	

det	som	olyckligt	att	operationsmiljön	inte	är	barnanpassad.	De	ansåg	att	det	är	lättare	

att	avleda	ett	barn	på	barnanpassad	sal,	därför	behövs	flersalar	anpassade	för	barn.	De	

menade	att	operationssalens	utformning	även	kan	ha	en	sådan	funktion	att	personalen	

blir	påmind	om	barnets	behov	av	extra	varsamhet.	

	

”Det	blir	ju	lugnare	miljö	det	också,	att	det	blir	lite	som	man	är	van,	lite	bilder	
och	lite	leksaker,	men	det	har	vi	inte	här	på	3:an.”	

	

”Och	det	skulle	behövas	fler	såna	rum,	som	var	mer,	barntänk	tror	jag…	För	svårt	
å	få	en	opsal	riktigt,	det	blir	ju	mer	som	undersökningsrum.”	

	

Organisation	

I	intervjuerna	framkom	att	det	på	sjukhuset	inte	finns	några	styrdokument	med	rutiner	

när	det	gäller	att	söva	barn.	Detta	var	något	som	flera	av	informanterna	önskade	för	att	

öka	känslan	av	trygghet,	då	det	för	en	del	av	informanterna	kunde	gå	flera	månader	

mellan	att	de	sövde	barn.	Ett	styrdokument	skulle	även	kunna	ge	konsensus	vad	gäller	

sövningstekniker	då	det	i	nuläget	upplevs	att	rörligheten	bland	anestesiologerna	är	stor	

vilket	direkt	påverkar	anestesisjuksköterskornas	arbetsmiljö.		

	

”Jag	tror	inte	det	finns	skrivet,	nedskrivet,	det	tror	jag	inte,	utan	det	är	nog	mera	
bara	att	så	här	gör	vi,	det	blir	ju	som	en	mer	trygghet	för	alla	om	det	skulle	
finnas…	hur	man	ska	gå	till	väga	för	att...”	

	

”En	del	narkosläkare	har	sitt…	sin	stil	och	den	andra	har	en	annan	stil	och….	Det	
är	jättesvårt.”	
	

Det	finns	inga	övergripande	utbildningspaket	på	operationscentrum,	varje	sektion	

utformar	och	ansvarar	för	inskolningen	av	ny	personal.	En	av	informanterna	ansåg	att	

mer	internutbildning	behövs.		

	

”	det….	Det	behövs…	internutbildning	i	allt.	Därför	när	man	kommer	som	
nyutbildad	så	har	man	ju	liksom	en	allmän	kunskap	om	hur	man	gör,	men	sen	är	
det	ju	upp	till	var	och	en	och	till	varje	arbetsplats	att	utbilda.	Att	ha	sina	egna	
utbildningspaket	inom	de	olika	områdena	som	man	har	på	avdelningen”	
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Eftersom	flertalet	upplevde	att	det	är	skillnad	att	söva	barn	och	vuxna	har	det	

framkommit	önskemål	att	bilda	en	specifik	barnanestesigrupp.	Liksom	det	tidigare	

beskrivits	behövs	den	kliniska	erfarenheten	samt	fler	rutiner	för	att	öka	upplevelsen	av	

trygghet.		

	

”De	håller	ju	på	att	prata	om	att	göra	en	barngrupp,	det	kan	jag	tycka	är	väldigt	
bra,	för	det	är	skillnad	att	söva	barn	och	vuxna.	Man	behöver	tiden,	man	behöver	
erfarenheten	för	då	är	man	mera	lugn	själv,	barn	läser	ju	betydligt	mer	än	vad	vi	
gör;	de	läser	jättemycket	om	man	är	lite	nervösare.	Så	det	tror	jag	på.	Och	mera	
rutiner,	det	är	ju	också	nåt	som	gör	oss	trygga	så	vi	kan	söva	dem	bättre.”	

	

Anestesisjuksköterskorna	ansåg	att	den	höga	produktion	resulterar	i	omfattande	

operationsprogram,	vilket	ger	stor	tidspress.	Följderna	blir	att	effekten	av	

premedicineringen	inte	alltid	hinner	bli	optimal.	Den	preoperativa	tiden	inne	på	

operationssalen	blir	mindre	och	upplevs	forcerad	och	anestesisjuksköterskorna	

efterfrågade	mer	tid.	

	

”Oftast,	hos	oss	så	har	vi	ju	kanske	gästdoktorer	som,	så	då	har	dom	ju	lagt	upp	
barn	hela	dan…	Oftast	då	är	dom	ju	premedicinerade,	men	om	det	nu	inte	skulle	
ha	funkat,	det	är	ju	olika	så	också,	och	det	kommer	ett	oroligt	barn	då	tar	oftast	
narkosläkaren	bara	över	och	vi	har	bråttom	så	lägger	dom	ner	och	så	håller	dom	
masken	och	så	kör	man	vidare	för	att	vi,	det	ligger	ju,	det	är	ju	späckat	schema	
det	måste	hinnas	göras	alla…	”	

	

Resultatdiskussion	
Att	föräldrarna	hade	direkt	inverkan	på	barnets	upplevelse	beskrevs	som	en	av	de	

viktigaste	faktorerna	för	att	skapa	en	lugn	och	trygg	miljö	på	operationssalen.	De	

beskrev	hur	en	lugn	förälder	kunde	förmedla	trygghet	till	ett	oroligt	barn	likväl	som	en	

uppjagad	förälder	snarast	stressade	upp	barnet.	Chorney	et	al	(2009)	finner	evidens	för	

ett	samband	mellan	vuxnas	beteende	och	barns	oro	och	hanteringsförmåga	vid	anestesi	

(Chorney	et	al,	2009).		

	

Att	skapa	en	miljö	på	operationssalen	genom	att	hålla	föräldrarna	informerade	leder	till	

att	föräldrarnas	känsla	av	trygghet	ökar,	samt	att	göra	de	delaktiga	för	att	ge	de	en	

känsla	av	att	hantera	situationen.	Himes,	Munyer	och	Henly	(2003)	visar	att	korrekt	
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information	angående	induktionen	och	känslomässigt	stöd	under	själva	induktionen	till	

föräldrarna	är	viktiga	psykosociala	aspekter	av	anestesivården	(Himes	et	al,	2003).	

Att	vara	väl	förberedd	genom	att	ha	en	bestämd	induktionsmetod,	läkemedel	och	

utrustning	iordningsställda,	såväl	som	att	all	förhandsinformation	finns	tillhands	var	

viktigt.	En	väl	förberedd	anestesisjuksköterska	upplever	en	trygghet	i	situationen	och	är	

bättre	förberedd	vid	akuta	situationer.	Enligt	Fanghol	och	Valla	(2013)	behöver	

anestesisjuksköterskan	i	förväg	förbereda	sig	för	att	kunna	koncentrera	sig	på	barnet	

och	föräldrarna.	Innan	barnet	kommer	är	det	bra	att	ha	förberett	sig	genom	att	räkna	ut	

och	skriftligen	formulerat	en	plan	för	dosering	av	anestesimedlen	(Fanghol	&	Valla,	

2013).	Watson	menar	att	praktisk	omvårdnad	kännetecknas	av	att	den	förenar	konst	

och	vetenskap.	Enligt	Watson	måste	all	omvårdnad	bygga	på	såväl	natur-	som	

beteendevetenskap.	I	omvårdnaden	förenas	naturvetenskapliga	och	humanistiska	

kunskaper	(Kristoffersen	et	al,	1998).	

Yrkesutövandet	handlar	om	tydlig	arbetsfördelning	och	samarbete	i	teamet.	Det	

beskrevs	som	problematiskt	när	dialogen	mellan	anestesiologer	och	

anestesisjuksköterskor	inte	fungerar	och	att	anestesisjuksköterskorna	alltmer	hamnar	i	

en	bisittarroll.	Runeson,	Proczkowska-Björklund	et	al	(2010)	har	studerat	etiska	

dilemman	före	och	under	anestesiinduktion	av	små	barn.	De	belyser	dilemmat	

anestesisjuksköterskor	ställs	inför	då	situationen	är	sådan	att	barnet	protesterar	livligt,	

anestesisjuksköterskan	känner	osäkerhet	men	anestesiologen	vill	starta	proceduren.	

Anestesisjuksköterskan	kan	då	känna	skuld	gentemot	barnet	då	hen	inte	agerat	med	

barnets	välbefinnande	i	centrum	(Runeson	et	al,	2010).	Barn	har	begränsad	autonomi	

vad	gäller	ansvar	och	val.	De	har	även	mindre	möjlighet	att	göra	sin	röst	hörd	i	

vuxenvärlden	(Fanghol	&	Valla,	2013).	Anestesisjuksköterskorna	betonar	vikten	av	att	

minimera	antalet	personer	som	interagerar	med	barnet.	Det	vanligaste	var	att	den	som	

har	ansvaret	för	luftvägen	för	dialog	med	barnet.	Även	Fanghol	och	Valla	(2013)	påtalar	

betydelsen	av	att	så	få	personer	som	möjligt	finns	i	närheten	av	barnet	för	att	få	bästa	

möjliga	kontakt	(Fanghol	&	Valla,	2013).	

Upplevelsen	bland	anestesisjuksköterskorna	var	att	alla	barn	är	olika.	Därför	är	

anestesisjuksköterskornas	lyhördhet	för	den	unika	situationen	så	viktig.	Valet	av	

strategi	kräver	fingertoppskänsla	och	anestesisjuksköterskorna	läser	in	och	tolkar	

barnens	tidigare	erfarenheter	och	anpassar	strategin	därefter.	Enligt	Berglund	et	al	

(2013)	är	det	nödvändigt	att	vara	mottaglig	för	barnets	behov	och	flexibel	i	val	av	
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strategi	för	att	minska	preoperativ	oro	och	ångest	(Berglund	et	al,	2013).		Strategin	

måste	alltid	anpassas	efter	barnet	då	situationer	kan	förändras.	Fanghol	och	Valla	

(2013)	belyser	värdet	av	att	vara	flexibel	och	att	vissa	barn	trots	alla	förberedelser	inte	

går	att	övertala	(Fanghol	&	Valla,	2013).	Detta	kan	ibland	innebära	att	induktionen	

avbryts	och	ingreppet	skjuts	upp.	Det	kom	fram	i	intervjuerna	att	

anestesisjuksköterskorna	hellre	avbröt	än	forcerade.	Fasthållning	var	något	de	flesta	

informanter	beskrev	som	obehagligt,	men	det	sågs	ibland	som	enda	utväg.	Berglund	et	al	

(2013)	beskriver	att	fasthållning	bör	undvikas	såvida	det	inte	är	en	livshotande	

situation	(Berglund	et	al,	2013).	

Fernandes,	Arriaga	et	al	(2014)	fann	att	preoperativ	information	till	barn	kunde	

reducera	mer	än	en	tredjedel	av	den	preoperativa	oron	(Fernandes	et	al,	2014).	Barnets	

tidigare	erfarenheter	har	betydelse,	därför	är	det	viktigt	att	tänka	på	att	detta	

vårdtillfälle	kommer	att	inverka	på	framtida	vårdtillfällen.	Barn	ska	ha	ärlig	information,	

men	alla	sanningar	behöver	inte	alltid	sägas	(Nilsson	&	Larsson,	2005).	

Även	Proczkowska-Björklund	et	al	(2008)	menar	att	barn	har	rätt	att	få	åldersinriktad	

information	(Proczkowska-Björklund	et	al,	2008).	I	studien	framkom	värdet	av	att	på	ett	

sätt	som	barnet	förstod	och	med	rätt	nivå	på	informationen	väcka	barnets	nyfikenhet.	

Välinformerade	föräldrar	har	upplevs	i	förlängningen	trygga	barnen.	Enligt	Fanghol	och	

Valla	(2013)	är	det	en	god	idé	att	informera	barn	och	föräldrar	tillsammans	om	

anestesin,	samt	ge	dem	möjlighet	att	ställa	frågor	(Fanghol	&	Valla,	2013).	

	

Mötet	på	operationsenheten	är	enligt	Larsson	(2005)	kort	och	det	är	därmed	en	stor	

utmaning	att	genom	erfarenhet	i	yrket	på	kort	tid	skapa	en	relation	till	patienten.	Om	

mötet	blir	bra	blir	som	regel	resten	av	vårdförloppet	bra	(Larsson,	2005).	Enligt	

Watsons	(1993)	omvårdnadsteori	behöver	anestesisjuksköterskan	lära	känna	

patientens	värld	och	tankar	för	att	kunna	hjälpa	patienten.	Anestesisjuksköterskorna	

skapade	en	relation	till	patienten	genom	att	knyta	kontakt,	fokusera	på	den	personliga	

relationen,	och	i	den	utsatta	situationen	förmedla	en	förståelse	genom	att	samtala	

(Watson,	1993).	Upplevelsen	bland	de	intervjuade	anestesisjuksköterskorna	var	att	det	

behövs	erfarenhet	när	det	gäller	att	söva	barn	för	att	få	den	kliniska	färdigheten.	

Andersson	et	al	(2007)	fann	att	nyutexaminerade	anestesisjuksköterskor	behöver	

vägledning	i	början	av	sin	professionella	karriär	och	tid	att	lära	sig	hantera	den	

stressfyllda	uppgift	det	innebär	att	söva	barn	(Andersson	et	al,	2007).		
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Alla	informanter	beskrev	hur	de	försökte	göra	induktionstillfället	till	en	lek	på	olika	sätt.	

Små	leksaker	finns	att	tillgå	och	förhoppningen	var	att	ge	barnet	en	mer	positiv	

upplevelse.	Dihle	(2005)	beskriver	att	avledning	innebär	att	fokusera	och	avskärma	

patientens	uppmärksamhet	på	andra	stimuli.	Avledning	tar	inte	bort	obehaget,	men	kan	

göra	situationen	mer	uthärdlig	(Dihle,	2005).	Resultatet	i	He	et	al’s	(2015)	studie	styrker	

behovet	av	lek	hos	barn	som	ska	opereras,	för	att	minska	deras	preoperativa	ångest	och	

oro	men	även	postoperativ	smärta	(He	et	al,	2015).	Davidson	och	McKenzie	(2011)	

sammanställde	de	senaste	forskningsresultaten	om	hur	man	kan	minska	barns	oro	

framför	allt	under	den	preoperativa	perioden.	Det	man	kom	fram	till	var	att	betydelsen	

av	att	minska	barnens	preoperativa	oro	understryks.	De	icke	farmakologiska	metoderna	

som	används	minskar	inte	oron	tillräckligt,	de	sedativa	läkemedlen	är	mer	effektiva.	Det	

pågår	dock	en	debatt	angående	i	vilken	utsträckning	läkemedlen	ska	ersätta	eller	

komplettera	icke	farmakologiska	metoder	(Davidson	&	McKenzie,	2011).	

Enligt	alla	intervjuade	anestesisjuksköterskor	är	en	väl	planerad	och	väl	genomförd	

premedicinering	av	största	vikt.	Kazak	et	al	(2010)	har	i	sin	studie	funnit	att	enbart	

föräldranärvaro	utan	premedicinering	inte	är	lika	effektivt	lugnande	som	enbart	

premedicinering	(Kazak	et	al,	2010).	
Anestesisjuksköterskorna	beskrev	det	i	ordalag	som	att	olika	anestesiologer	föredrog	att	

använda	sig	av	olika	läkemedel	då	det	finns	olika	preparat	och	administreringsformer.	

Mountain	et	al	(2011)	jämförde	effekten	av	Midazolam	och	Dexmedetomidine	som	

premedicinering	till	barn	mellan	1	och	6	år,	och	fann	ingen	signifikant	skillnad	när	det	

gäller	hur	väl	barnen	accepterar	mask	samt	föräldraseparation.	Som	ett	bifynd	fann	de	

att	barn	som	premedicinerats	med	Dexmedetomidine	i	mindre	utsträckning	utvecklade	

paradoxala	beteenden	(Mountain	et	al,	2011).	Pasin	et	al	(2015)	fann	däremot	att	

dexmedetomidine	gav	mer	tillfredställande	effekt	gällande	accepterandet	av	

föräldraseparation	till	skillnad	från	Midazolam.	De	styrkte	även	Mountain	et	als	(2011)	

fynd	att	risken	för	postoperativt	paradoxalt	beteende	minskade	men	även	att	den	

postoperativa	smärtlindringen	optimerades	(Pasin	et	al,	2015).	

Anestesisjuksköterskorna	i	studien	beskrev	att	det	är	en	balansgång	mellan	adekvat	

premedicinering	och	tidig	hemgång	från	UVA.	Strom	(2012)	har	undersökt	utvecklingen	

av	förberedelser	och	anestesiinduktion	av	barn.	Hon	har	funnit	att	man	under	årens	

gång	har	sett	att	vissa	typer	av	premedicinering	ger	förlängd	vårdtid	på	postoperativ	
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enhet	på	grund	av	trötthet.	För	att	undvika	detta	händer	det	därför	att	man	inte	

premedicinerar	barnet	adekvat	(Strom,	2012).	

	

Metoddiskussion	
Valet	av	en	kvalitativ	forskningsmetod	var	självklart	då	vi	ville	beskriva	

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

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

ska	undersökas	(Kvale,	2014).	Begrepp	för	att	beskriva	tillförlitligheten	i	en	

vetenskaplig	studie	varierar	i	den	kvalitativa	metoden.	I	denna	studie	beskrivs	

tillförlitligheten	utifrån	Graneheim	och	Lundmans	(2004)	och	innefattar	begreppen	

trovärdighet,	pålitlighet	och	överförbarhet	(Graneheim	&	Lundman,	2004).	

Trovärdigheten	i	studien	utgjordes	av	att	datainsamlingen	bestod	av	intervjuer	från	

verksamma	anestesisjuksköterskor	som	så	gott	som	dagligen	möter	barn	som	känner	

oro	inför	generell	anestesi.	Intervjuerna	innefattade	tolv	anestesisjuksköterskor	med	

varierande	år	i	yrket.	Enligt	Graneheim	och	Lundman	(2004)	ökar	detta	möjligheten	för	

mångfald	i	forskarfrågan.	Trovärdigheten	i	studien	baserades	också	på	att	både	män	och	

kvinnor	deltog	med	varierande	ålder	och	varierande	arbetslivserfarenhet	(Graneheim	&	

Lundman,	2004).		

	

Studien	är	genomförd	inom	ramen	för	specialistutbildning	till	anestesisjuksköterska,	

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

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

informationsbrev	till	avdelningscheferna	som	valde	ut	informanterna	vilket	kan	ha	

påverkat	resultatet	eftersom	informanterna	då	inte	valdes	slumpmässigt.	Dessutom	var	

författarna	oerfarna	i	intervjumetodik,	vilket	kan	ha	försvagat	resultatet	då	viktig	

information	kan	ha	missats.	Dessa	förutsättningar	kan	ses	som	brister	i	datainsamlingen	

och	minska	giltigheten.	Efter	hand	sågs	dock	att	fler	och	bättre	följdfrågor	kunde	ställas,	

vilket	tyder	på	vidhållen	trovärdighet	i	resultatet.		

Intervjuerna	genomfördes	på	informanternas	arbetsplats	på	arbetstid,	vilket	kan	ha	

främjat	öppenheten	då	de	kunde	känna	sig	bekväma	i	miljön.	Ett	fåtal	av	informanterna	

fick	dock	besked	om	intervjun	samma	dag	som	intervjun	genomfördes,	då	urvalet	i	viss	

mån	styrdes	av	verksamheternas	möjlighet	att	avvara	personal.	De	hade	då	inte	fått	
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informationsbrevet	i	förväg.	Det	vanligaste	var	emellertid	att	informanterna	var	

förberedda	inför	intervjuerna.	De	läste	informationsbrevet	i	lugn	och	ro	innan	intervjun	

började	och	studiens	syfte	förklarades.		

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

Författarna	var	väl	medvetna	om	att	detta	kunde	upplevas	som	ett	underläge	för	

informanterna,	därför	förklarades	motivet	innan	intervjun	påbörjades.	Under	intervjun	

var	bara	en	författare	aktiv.	Den	andra	höll	sig	i	bakgrunden	men	blev	på	slutet	av	

intervjun	inbjuden	att	komplettera	med	ytterligare	frågor.	Efter	varje	intervju	

reflekterade	författarna	tillsammans	över	intervjun	och	dess	innehåll.	Pålitligheten	i	

studien	var	att	alla	deltagare	fick	samma	frågor	vilket	Graneheim	och	Lundman	(2004)	

belyser	vikten	av	(Graneheim	&	Lundman,	2004).		

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

dataanalys	och	resultat	(Lundman	&	Hällgren	Graneheim,	2012).	Texten	lästes	efter	

transkriberingen	ett	flertal	gånger	för	att	få	ett	sammanhang	av	innehållet.	En	

analystabell	gjordes	vid	databearbetningen	som	förenklade	analysen.	Kategorier	och	

subkategorier	som	framkom	i	resultatet	svarade	väl	mot	studiens	syfte	(Graneheim	&	

Lundman,	2004).	Emellertid	påpekar	Lundman	och	Hällgren	Graneheim	(2012)	att	det	

finns	risk	för	att	helheten	går	förlorad	med	en	alltför	detaljerad	kodning.	I	denna	studie	

är	helheten	bevarad	genom	att	författarna	gått	tillbaka	till	intervjuerna	för	att	

säkerställa	att	de	kondenserade	meningarna	tagits	från	sin	kontext,	det	perioperativa	

vårdandet	av	barn.	Detta	tillvägagångssätt	stärker	resultatets	tillförlitlighet	(Lundman	&	

Hällgren	Graneheim,	2012).	Databearbetningen	utgick	från	analysstegen	beskrivna	av	

Graneheim	och	Lundman	(2004).		

	

Konklusion	
I	resultatet	framkom	att	det	som	anestesisjuksköterskorna	framhöll	som	viktigast	för	en	

lyckad	barnanestesi	var	en	optimerad	premedicinering.	Här	spelar	faktorer	som	den	

preoperativa	bedömningen	och	vilken	tidspress	operationsteamet	har	den	aktuella	

dagen.	Det	optimala	är	att	barnet	har	en	intravenös	infart	när	det	kommer	till	

operationsavdelningen.	Genom	att	inducera	med	intravenösa	läkemedel	blir	

insomnandet	lugnare	och	miljön	på	operationssalen	blir	tryggare.	De	allra	flesta	i	
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studien	tyckte	det	kändes	obehagligt	att	söva	barnet	med	hjälp	av	maskinduktion,	då	det	

upplevdes	som	att	detta	ofta	gjordes	mot	barnets	vilja.	

I	barnets	livsvärld	är	föräldrarna	det	allra	viktigaste	och	representerar	trygghet.	Hur	väl	

föräldrarna	hanterade	situationen	hade	även	det	stor	betydelse	för	hur	situationen	föll	

ut.	

Anestesisjuksköterskorna	efterfrågade	generella	direktiv	för	hur	barn	ska	sövas.	Att	ha	

fastställda	riktlinjer	för	barnanestesi	underlättar	förberedelsen	och	skapar	ett	tryggare	

arbetsklimat.	

	

Klinisk	implikation	
På	operationsavdelningar	som	inte	specialiserar	sig	på	barn	är	det	svårt	för	en	

anestesisjuksköterska	att	få	en	rutin	kring	sövning	av	barn.	Att	erbjuda	fortlöpande	

utbildning	med	föreläsnings	sessioner,	aktuell	forskning	samt	simulatorträning	rörande	

barnanestesi	för	att	ges	möjlighet	till	praktisk	handledning	i	en	stöttande	arbetsmiljö.	En	

barnanestesigrupp	med	fördjupade	kunskaper	i	barnanestesi	skulle	inte	bara	innebära	

en	ökning	av	patientsäkerheten	utan	även	direkt	inverka	på	anestesisjuksköterskornas	

arbetsmiljö	eftersom	ökad	kompetens	ger	ökad	trygghet.	 	
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Inklusionskriterier 

• Narkossköterskor med erfarenhet av att söva barn.  

• Narkospersonal från Samvårdsoperation, Ortopedoperation, Kirurgoperation, 

Neurokirurgoperation på NUS. 

• Ska ha arbetslivserfarenhet som narkossköterska med mer än 3 år samt van att söva 
barn. 
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Niklas Lindberg 

Verksamhetschef, Operationscentrum 
Norrlands Universitetssjukhus 
niklas.lindberg@vll.se 

Informationsbrev 
Hej, vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesi vid Umeå universitet. Vi planerar att genomföra en 
intervjustudie där vi vill undersöka anestesisjuksköterskors upplevelse av att söva 
barn som premedicinerats med dexmedetomidine. 
Deltagandet i studien är anonymt och sker på frivillig basis. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att obehöriga ej kommer åt det samt att materialet kommer 
destrueras efter bearbetning och examination. 
Frågor gällande studien kan ställas till Åsa Koskenniemi och Isabell Bang eller 
universitetslektor Pia Hedberg. 
 
Åsa Koskenniemi 
Anestesisjuksköterskestudent 
asa.allanius@gmail.com 
telnr 070-6040122      
            
Isabell Bang   
Anestesisjuksköterskestudent 
isabell.bang@gmail.com 
telnr 070-3546480 
 
Pia Hedberg 
Universitetslektor 
pia.hedberg@umu.se 
090-7869858 
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Magisterstudie  
Informationsbrev inför deltagande i studie  

Den övergripande planen med studien är att få fram 
anestesisjuksköterskans hanteringsstrategier vid sövning av oroliga 
barn. Tanken med studien är att ta reda på vilka hanteringsstrategier 
man använder sig av på NUS. 

Deltagarna kommer att vara anestesisjuksköterskor verksamma på 
NUS. Kriteriet att få vara med i studien kommer att vara att man har 
erfarenhet av att söva barn samt har åtminstone tre års erfarenhet som 
anestesisjuksköterska. Informationsbrevet kommer att delas ut till 
deltagarna på de aktuella arbetsplatserna efter godkännande av 
vårdenhetschef eller motsvarande person i beslutande ställning. 
Deltagandet i studien sker på frivillig basis och deltagarna kan när 
som helst avböja delaktighet i studien.  

Att delta i studien medför inga förpliktelser och det finns inga krav i 
form av ytterligare närvaro i vidare studier. Alla intervjuer kommer att 
behandlas konfidentiellt och inga namn, adresser eller persondata 
kommer att framgå i den färdiga studien. Intervjuerna spelas in på 
band och transkriberas efteråt. Allt intervju material kommer att 
avkodas för att säkra anonymitet för de intervjuade 
anestesisjuksköterskorna. Ingen ersättning betalas ut till deltagarna.  

Studiens kontaktpersoner är Åsa Koskenniemi och Isabell Bang Leg 
Sjuksköterskor som går specialistutbildning till anestesisjuksköterska 
vid Umeå Universitet. Handledare är Pia Hedberg, universitetslektor 
och anestesisjuksköterska vid Umeå Universitetsjukhus, 090- 
7869858.  

Med vänliga hälsningar, Åsa och Isabell 

Student	 2015-09-03	 		
Åsa	Koskenniemi,	Isabell	Bang	
Specialistsjuksköterskeprogrammet	–	Anestesisjukvård	
Telefon:	070-604	01	22,	070-354	64	80	
E-post:	asa.allanius@gmail.com,	isabell.bang@gmail.com		
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Frågeställning 
 
Syfte: 
“Vad har du som anestesisjuksköterska på NUS för hanteringsstrategier när du söver 
barn som är oroliga/rädda?” 
 

• Hur länge har du jobbat som narkossköterska? 
• Hur ofta söver du barn? 
• Kan du berätta om hur du upplever att det är att söva barn som är 

oroliga eller rädda? 
• Hur ser ett typiskt scenario ut? 
• Hur identifierar du rädda barn? 
• Vilka strategier används på NUS? 
• Vilka strategier fungerar/fungerar inte? 
• Upplever du att du har tillräckligt med tid? 
• Finns skillnad mot olika typer av premedicinering? 
• Finns det något du tycker har fungerat bra? 
• Finns det något du upplever fungerat mindre bra? 
• Har det spelat roll med dos och tidpunkt som premedicineringen givits hur väl 

det fungerat? 
• Är föräldrarna alltid med? Hur ser du på det? Bra-dåligt?  
• Finns det nån åldersgrupp/kategori som är svårare - lättare?  
• Är miljön anpassad på nåt sätt för barn? 
• Om nål inte finns, blir det svårare? – Hur gör du då? 
• Kan man notera skillnad i beteende beroende på tidigare erfarenhet? 

	
	


